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   ۀپرسشنام
  های پژوهشی پیشنهاد اجرای طرح

  
  
  
  

  

  

  : عنوان طرح

  : نام محقق

:تاریخ تکمیل فرم         :دانشکده      : گروه آموزشی

 دانشگاه عالمه طباطبایی
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  :  عنوان طرح- 1

  : به فارسی–الف 
  
  

  :ی خارجیها زبان به یکی از –ب 
  
  

  : مشخصات مجری طرح- 2

  دانشکده  گروه آموزشی نشگاهی دا مرتبۀ  رشتۀ تحصیلی  علمیۀدرج  خانوادگی نام و نام

            

  

  : مشخصات مشاور یا مشاوران طرح- 3

  امضای مشاور دانشگاهی  مرتبۀ  گروه آموزشی  رشتۀ تحصیلی درجۀ علمی  خانوادگی نام و نام

            

            

            

  

  :ق همکاران طرحب آخرین درجات علمی و سوا- 4

  : همکاران علمی-4-1

  محل امضا  دانشگاه  رشتۀ تحصیلی  علمیدرجۀ   خانوادگی نام و نام
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  :  همکاران اجرایی و اداری-4-2

  نوع همکاری  محل خدمت فعلی  رشتۀ تحصیلی  درجۀ علمی  خانوادگی نام و نام

          

          

          

  

  : های طرح  ویژگی- 5

  : تحقیق، هدف، اهمیت موضوعمسألۀ -5-1
  
  
  
  :تحقیقهای  پرسش -5-2
  
  
  
  :های تحقیق  فرضیه -5-3
  
  
  
  :های اجرا روش تحقیق و شیوه -5-4
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  : جامعۀ آماری، یا قلمروی تحقیق-5-5
  
  
  
  
  ):گیری داشته باشد در صورتی که تحقیق نیاز به نمونه(گیری و حجم نمونه   روش نمونه-5-6

  

  

  

  : سابقه علمی طرح و فهرست منابع-6 

  :ده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران سابقه علمی طرح و پژوهشهای انجام ش-6-1

  

  

  

  :د گرفتنستفاده قرار خواها فهرست برخی منابع و مأخذ که در اجرای این طرح مورد -6-2
  
  
  
  

  :بینی زمان الزم برای ارائه گزارش کامل تحقیق و فهرست اجمالی مندرجات مطالب نهایی  پیش- 7
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  : جدول زمانی مراحل پیشرفت کار- 8

  مدت به ماه  فت کارشرح پیشر  مراحل

بیان مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، فرضیه و (معرفی پژوهش   مرحله اول
  بررسی پیشینۀ پژوهش ) ها، تعریف مفاهیم و اصطالحات پرسش

  

معرفی ابزار پژوهش، روش تحقیق و جامعۀ آماری و گروه نمونه، گردآوری   مرحله دوم
  )گزارش تحقیقاز  درصد 60یا نگارش حداقل (ها  داده

  

ارائه (گیری، بحث و تفسیر و ارائه پیشنهاد  ها، نتیجه تجزیه و تحلیل داده  مرحله سوم
  )گزارش نهایی

  

  

  :  محل اجرای طرح- 9

  
  
  

 دقیق کاربرد نتیجـه طـرح و        طور  بهلطفاً  (های دولتی و غیردولتی،       کاربرد نتایج طرح در نهادها و ارگان       -10

  .)ی مورد نظر ذکر شودها سازمانفایده آن برای دستگاه یا 

  
  
  

  :بینی مشکالت اجرایی طرح  پیش-11
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  ): مجری طرح، مشاوران و همکاران علمی و اداریۀالزحم حق(های طرح   برآورد هزینه-12

  * همکاران علمی– مشاوران – مجری ۀحمزال  حق-12-1
  جمع الزحمه در ساعت حق کار کل ساعات علمی  مرتبۀ  درجۀ تحصیلی  نوع مسئولیت در طرح نام و نام خانوادگی

  
  
  
  
  
  

            

  الزحمه علمی  حقۀجمع هزین
  

  . نوع مسئولیت و میزان همکاری دقیقاً تعیین شود*  
   همکاران اجراییۀالزحم حق-12-2
  
  

   :...)  وافزار افزار و نرم سایر تجهیزات برای اجرای طرح، نشریات، کتاب، نوشت( آنها ۀ وسائل مورد نیاز و هزین-13

  قیمت تقریبی      تعداد     نام وسیله 
  

  جمع              
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  :)در صورت لزوم( مسافرت یا ایاب و ذهاب ۀ برآورد هزین-14

  )رفت و آمد محقق، همکاران علمی و اداری در شهر محل اجرای طرح (– درون شهری -14-1

   سفر به ریالۀجمع هزین   هر سفرۀهزین تعداد مسافرت در مدت اجرای طرح

 
 
 

  

  
   بیرون شهری-14-2

  جمع هزینه   هر سفرۀبینی هزین پیش   نقلیهۀوسیل  تعداد سفر  شهر مقصد  ردیف

      

  

  :در شهرستان) هتل( اقامت ۀ هزین-15

  

  ریال                    :های تایپ کامپیوتری و تکثیر هزینه -16

  :ها  تکثیر اوراق و پرسشنامهۀ هزین-16-1
  :ری، ویرایش و تهیه دیسکت تایپ کامپیوتۀ هزین-16-2
  : صحافیۀ هزین-16-3
  : تهیه نشریات و کتب مورد لزومۀ هزین-16-4

  ریال                                       جمع
  

  ریال                       : نام ببرید:ها  هزینه سایر-17

  :های طرح  جمع کل هزینه-18

  )1-12(وران علمی های حقوق و دستمزد مجری و همکاران و مشا  جمع هزینه-18-1
  ) 2-12( همکاران اجرایی و اداری ۀالزحم  حق-18-2
  13ردیف : های تهیه وسایل و مواد  جمع هزینه-18-3
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  )1-14(های سفرهای درون شهری   جمع هزینه-18-4
  )2-14(های سفر بیرون شهری   جمع هزینه-18-5
  )15( اقامت ۀ هزین-18-6
  )16(یر های تایپ کامپیوتری و تکث  هزینه-18-7
  )17(ها  هزینه سایر -18-8

  :ها جمع کل هزینه
  ریال    جمع                

  

  : مبلغی که از طرف دانشگاه تأمین خواهد شد-19

  

  

های این طرح از محل اعتبارات تحقیقاتی         درصد از هزینه      شود مبلغ  بینی می  پیش-20

  . تأمین و به دانشگاه پرداخت شود      / نهاد / سازمان / وزارتخانه 

   علمی گروه آموزشیهیأتعضو     اینجانب 
های پژوهـشی و      دانشگاه عالمه طباطبایی مسئولیت اجرای این طرح را بر اساس نظامنامه                دانشکده 

و نتـایج ایـن     ارائه نشده   دارم که چنین طرحی قبالً به محل دیگری           پذیرم و اعالم می     همچنین مقررات مالی دانشگاه می    
  .اه در اختیار مراکز دیگر قرار خواهد گرفتطرح در صورت موافقت دانشگ

  :نام و نام خانوادگی مجری طرح
  :امضا
  :تاریخ
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  : ضمائم

 مصوبه گروه آموزشی -1

 مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده -2

 نامه دانشکده -3

  
 علمـی گـروه آموزشـی در        هیأتعضو              آقای / طرح پژوهشی خانم 

  . به تصویب رسید      جلسۀ مورخ 
  امضای مدیر گروه آموزشی              : تاریخ 

  
 علمـی گـروه آموزشـی در        هیأتعضو              آقای / طرح پژوهشی خانم 

  . به تصویب رسید      شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده       جلسۀ مورخ 
  :تاریخ               :امضا

  
  .مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ضمیمه است

  
  :)های پژوهشی دانشگاهی  طرحدر مورد (نظر شورای پژوهشی دانشگاه

  
  

  .شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید     در جلسۀ       تاریخ در 
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     دانشگاهی حهای پژوهشی رقرارداد مقطوع اجرای ط
  

  :  طرفین قرارداد- 1ماده 
 و نظر به مصوبه مورخ ..... ............. مورخ ..................اجرای مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه در جلسه شماره در
این .  به دانشگاه ابالغ شده است19/3/1376 مورخ 3540/1 امنا منطقه مرکزی که طی نامه شماره هیأت 6/12/1375

شهید بزرگراه تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع  :به نشانیدانشگاه عالمه طباطبایی رییس / معاون پژوهشیقرارداد بین 
 علمی هیأتعضو .............................. آقای/ خانم شود از یک طرف و  اد دانشگاه نامیده میهمت که در این قرارد

 ):نشانی و تلفن منزل( به نشانی و تلفن شماره  ................................... گروه آموزشی ...........................دانشکده
 که در این قرارداد مجری نامیده می شود ....................................................................................................................... ...

  . شود جهت اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان زیر به صورت پیمانکاری منعقد می
  

  : اجرای طرح پژوهشی با عنوان و مشخصات زیر: موضوع قرارداد - 2ماده 

  

  

  :  مبلغ قرارداد- 3ماده 

 قابل پرداخت 5 و 4مفاد ماده است که بر اساس .................................................................مبلغ قرارداد به صورت مقطوع
  . خواهد بود) مجری(کلیه هزینه های پروژه به عهده پیمانکار . است

 درصد بعنوان حق نظارت کسر و طی قرارداد دیگری از سوی معاونت پژوهشی ............از کل مبلغ قرارداد: تبصره 

  . تنظیم و به ناظر طرح پرداخت می شود

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی ..............: ...............شماره
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  : نحوه پرداخت- 4ماده 

پرداخت امورمالی  و کسرموارد قانونی از طریق تصویب پس از 5مبلغ قرارداد طبق مراحل و زمان بندی مندرج در ماده 
  .خواهد شد

  
  :مجری / محقق عهدات  ت- 5ماده 

 بدون A4شود گزارش هر مرحله را طبق جدول زمان بندی و گزارش نهایی تحقیق را در قطع  متعهد میطرح مجری 
 تسویه حساب نهایی . نسخه همراه با دیسکت مربوط ، تحویل نماید3در جلد گالینگور و با و تایپ شده غلط، ویرایش 

  . خواهد بودارد و سایر مو5ماده منوط به اجرای کامل 
  مبلغ  درصد  شرح مراحل پیشرفت طرح  مراحل

  به ریال

مدت به 

  ماه

تاریخ شروع و 

 پایان هر مرحله 

بیان مسأله، اهمیت و ضرورت (معرفی پژوهش   1مرحله 
ها، تعریف مفاهیم و  پرسشفرضیه و پژوهش، اهداف، 

  بررسی پیشینۀ پژوهش ) اصطالحات

20        

، روش تحقیق و جامعۀ آماری و معرفی ابزار پژوهش  2مرحله 
 60یا نگارش حداقل (ها  دادهگردآوری گروه نمونه، 

  )درصد گزارش تحقیق

40        

گیری، بحث و تفسیر و  نتیجهها،  تجزیه و تحلیل داده  3مرحله 
  )ارائه گزارش نهایی(ارائه پیشنهاد 

40        

        100  جمع
  
 میلیون ریال یک مقاله قابل درج 50 در ازای طرحهای تارح مجری طرح موظف است همراه با گزارش نهایی ط -5-1

درج در مجالت قابل  پنجاه میلیون ریال هزینه طرح یک مقاله بیش ازدر حد مجالت علمی تایید شده داخلی و در ازای 
 و  و یک برگ فرم خالصه طرح ضمیمه را تهیه(ISI Net)المللی مذکور در ایزی نت  بینعلمی تأیید شده داخلی و 

  . ارسال کند
مجری طرح موظف است در موقع دریافت پیش پرداخت معادل آن را به صورت یک برگ چک بدون تاریخ به  -5-2

  . دانشگاه تحویل دهد این چک پس از ارائه گزارش نهایی در آخرین مرحله مسترد می شودامورمالی عنوان تضمین به 
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  : مدت قرارداد  ـ6ماده 

  . است ماه ...............................................انعقاد مدت قرارداد از تاریخ 
  

  : ـ حقوق ناشی از اجرای طرح 7ماده 

کلیه حقوق مادی و معنوی طرح متعلق به دانشگاه است و مجری طرح نمی تواند بدون اجازه کتبی دانشگاه، تمام یا 
  . وه و مقاله یا شکل های دیگر منتشر نمایدقسمتی از نتیجه پژوهش موضوع قرارداد را به صورت کتاب، جز

  
  : ـ موارد لغو قرارداد8ماده 

  : پژوهشی دانشگاه تحت شرایط زیر و یا بر اساس گزارش ناظر طرح می تواند لغو قرارداد را مورد بررسی قرار دهدشورای
  ؛مجری طرح پیشرفت اجرای طرح را بدون دلیل موجه گزارش نکند -8-1

   ؛رح را برای سازمان دیگری اجرا کرده باشدهمین ط قبالً -8-2

 به نحوی از انحاء در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی گذاشته 7 بخشی از تحقیق انجام شده را بدون رعایت ماده -8-3
جلب (و یا در مورد اجرای طرح با نهاد و یا سازمان دیگری به هر صورت، بدون موافقت دانشگاه، قرارداد منعقد کند

  ؛)ها تنها در صورت موافقت معاون پژوهشی و از طریق عقد قرارداد مشترک امکان پذیر است  سایر سازمانمشارکت
  ؛کیفیت اجرای طرح پژوهشی ضعیف تشخیص داده شود و یا مورد تایید دانشگاه نباشد -8-4
  ؛ضرورت اجرای طرح قبل از انجام نیمی از طرح از طرف دانشگاه منتفی شود -8-5
نصراف خود را از اجرای طرح به دالیل موجه از قبیل بیماری ، عدم دریافت به موقع بودجه و مسافرت محقق ا -8-6

  .اعالم نماید و عذر محقق را معاونت پژوهشی دانشگاه موجه تشخیص دهد..  .درازمدت و

 کار خود را به  مجری موظف است انصراف خود را بنا به روالی که گزارش های پیشرفت8/6در مورد بند  -1-8 تبصره
  . تایید می رساند، به اطالع معاونت پژوهشی دانشگاه برساند

در صورتیکه دانشگاه قرارداد را به حالت تعلیق در آورده و یا لغو کند مجری طرح از تاریخ ابالغ مکلف  - 2- 8 تبصره
 نهایی  یجهاینکه به نترفت طرح اعم ازای از پیش طه با اجرای قرارداد درهر مرحلهرابگونه هزینه دراست از انجام یا تعهد هر
  .خودداری نمایدرسیده یا نرسیده باشد؛ 

 در صورتیکه گزارش علمی طرح تا مرحله توقف مورد تایید دانشگاه قرار گیرد دانشگاه -8/5در مورد بند  - 3- 8 تبصره
  .  پس از پرداخت هزینه ها با مجری تسویه حساب نماید5موظف است طبق جدول ماده 

  .  محقق متعهد به جبران خسارت دانشگاه است8/2 و 8/1 در مورد بندهای -4-8ه تبصر
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   :حسن اجرای طرح ـ 9ماده 

چنانچه گزارش نهایی طرح پژوهشی به نظر شورای پژوهشی دانشگاه و یا داوری که شورا تعیین می کند حائز شرایط زیر 
های  و ضمناً به ازای هر روز تاخیر در ارایه گزارشباشد به نحو شایسته ای از مجری طرح تقدیر به عمل می آید 

  . ریال از پرداخت هر مرحله کسر می شود............................. ای روزانه  مرحله
  .  جامع و کامل تهیه شده و مورد تایید شورای پژوهشی باشدطور به گزارش نهایی  -9-1
  . ای وارد شود مه یابد بی آنکه به کیفیت طرح لطمههای تعیین شده خات اجرای طرح زودتر از مهلت -9-2
  .  با کیفیت علمی باالتر از حد انتظار اجرا شود-9-3

  
  : حل اختالف -10ماده 

اجرای طرح، یک کمیته حل اختالف متشکل از یک نماینده دانشگاه، در صورت بروز هر نوع اختالف در جریان  - 1- 10
کند و رای صادره به وسیله طرفین الزم  رفین به مورد اختالف رسیدگی می یک نفر به تراضی طیک نماینده محقق و

  .االتباع خواهد بود
  .ست به اعالم نظر نهایی املزم کمیته حل اختالف حداکثر یک ماه پس از تشکیل  - 2- 10
  . جبران خدمات کمیته حل اختالف بالمناصفه است- 3- 10

 ماده 10 در 6/12/1375 امنا مورخ هیأتصوبه سومین جلسه دوره دوم  دستور نهم م2-9 این قراداد بر اساس بند :تذکر

  . امضاء شد و کلیه نسخ از هر لحاظ دارای اعتبار واحد هستند.........................  نسخه در تاریخ3  درو
  

  : دانشگاه رئیس/  معاون پژوهشی            :مجری
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  ای کدههای پژوهشی درون دانش قرارداد مقطوع اجرای طرح
  

شـورای آموزشـی و پژوهـشی        .................. گروه آموزشـی و جلـسۀ مـورخ       .......................  جلسه مورخ    با توجه به مصوبه   
 امنای منطقۀ مرکزی که طی نامۀ شمارۀ        هیأت 6/12/1375 و همچنین در اجرای مصوبۀ مورخ        ........................دانشکدۀ  

 دانـشگاه عالمـه     رئـیس  /ایـن قـرارداد بـین معـاون پژوهـشی         . به دانشگاه ابالغ گردیده است     19/3/76 مورخ   3540/1
 تقاطع بزرگراه شهید همت دانشگاه عالمه طباطبایی که در این قرارداد            ،تهران، بلوار دهکده المپیک   : طباطبایی به نشانی  
..................... ........  علمی دانـشکده هیأتعضو ............. ......................آقای / شود از یک طرف و خانم       دانشگاه نامیده می  

 .......................................................................................... شـماره  به نشانی و تلفن   .................. ................ ......گروه آموزشی 
ای تحـت عنـوان زیـر بـه           شود جهت اجرای طرح پژوهشی درون دانـشکده         نامیده می ) محقق(که در این قرارداد مجری      

  .شود صورت پیمانکاری منعقد می
  

  : عنوان طرح پژوهشی-1مادۀ 

  

  
  : مبلغ قرارداد-2مادۀ 

است که بر اسـاس پیـشرفت       )  ریال ..............................(ریال به حروف    .............................. مبلغ قرارداد به صورت مقطوع      
  .های پروژه به عهده مجری خواهد بود کلیۀ هزینۀ.  قابل پرداخت است4ق ماده بکار و ط

    
  : نحوۀ پرداخت-3مادۀ 

  .ویب و کسر موارد قانونی از طریق امور مالی پرداخت خواهد شدص پس از ت4بندی مندرج در ماده   و زمانمبلغ قرارداد طبق مراحل
    

  : تعهدات مجری-4مادۀ 
 بـدون غلـط،   A4و گزارش نهایی تحقیق را در قطـع         بندی    شود گزارش هر مرحله را طبق جدول زمان         مجری متعهد می  

.  نسخه همراه با دیسکت مربـوط، تحویـل نمایـد       3در  ..............................  با جلد گالینگور و در رنگ         شده ویرایش و تایپ  
  .  اجرای کامل موارد خواسته شده در همین بند خواهد بودتسویه حساب نهایی منوط به

  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  جدول مراحل پرداخت

  مبلغ  درصد  شرح مراحل پیشرفت طرح  مراحل
  به ریال

مدت به 
  ماه

تاریخ شروع و 
 پایان هر مرحله 

بیان مسأله، اهمیت و ضرورت (معرفی پژوهش   1مرحله 
ها، تعریف مفاهیم  پژوهش، اهداف، فرضیه و پرسش

  بررسی پیشینۀ پژوهش و ) حاتو اصطال

20        

معرفی ابزار پژوهش، روش تحقیق و جامعۀ آماری و   2مرحله 
 60یا نگارش حداقل (ها  گروه نمونه، گردآوری داده

  )گزارش تحقیقاز درصد 

40        

گیری، بحث و تفسیر  ها، نتیجه تجزیه و تحلیل داده  3مرحله 
  )ارائه گزارش نهایی(

40        

        100  جمع
    

 یک مقاله در حد مجالت علمی دانشگاه و یـک بـرگ             ، مجری طرح موظف است همراه با گزارش نهایی طرح         -1تبصره  
  .فرم خالصه طرح ضمیمه را تهیه و ارسال نماید

شـود کـه طـی         درصد به عنوان حق نظارت کسر می       10 در صورت تعیین ناظر طرح، از کل مبلغ قرارداد مقدار            -2تبصره  
  .شود شود، به ناظر طرح پرداخت می ز سوی معاونت پژوهشی تنظیم میکه ا قرارداد دیگری

  . سدبردر قالب یک کتاب درسی یا کمک درسی توسط انتشارات دانشگاه به چاپ تواند  می محصول کار -3تبصره 
  

  : مدت قرارداد-5مادۀ 
تمدید مهلت اجرای طـرح، در مـوارد اسـتثنایی و دارا بـودن              . تماه اس .................................... مدت قرارداد از تاریخ انعقاد      

  .دانشگاه استدالیل موجه، به تشخیص شورای پژوهشی 
  

  : حقوق ناشی از اجرای طرح-6مادۀ 
دانشگاه، تمام یا قسمتی از نتیجه پژوهش موضوع قرارداد را بـه صـورت کتـاب،                تواند بدون اجازه کتبی       مجری طرح نمی  
  .انتشار نتایج تحقیق منوط به طی مراحل مربوط و موافقت معاون پژوهشی دانشگاه است. ر نمایدجزوه و مقاله منتش

  
  : موارد لغو قرارداد-7مادۀ 

  :تواند لغو قرارداد را مورد بررسی قرار دهد معاون پژوهشی دانشگاه تحت شرایط زیر و یا بر اساس گزارش ناظر طرح می
  .  بدون دلیل موجه گزارش نکند یا در اجرای طرح تأخیر داشته باشد مجری طرح پیشرفت اجرای طرح را–الف 
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 طرح، تمام یا بخشی از تحقیق انجام شده را به نحوی از انحاء در اختیار اشخاص حقیقـی یـا               ی قبالً یا در حین اجرا     –ب  
 اجرای طرح  با نهـاد و یـا           در اختیار اشخاص مذکور قرار دهد و یا در مورد          6حقوقی گذاشته یا نتایج را بدون رعایت ماده         

 تنهـا در صـورت      هـا   سـازمان جلب مشارکت سـایر     ( قرارداد منعقد کند     ،سازمان دیگر به هر صورت بدون موافقت دانشگاه       
  ).پذیر است معاون پژوهشی و از طریق عقد قرارداد مشترک امکانموافقت 

  .انشگاه نباشد کیفیت اجرای طرح پژوهشی ضعیف تشخیص داده شود و یا مورد تأیید د–ج 
  . ضرورت اجرای طرح قبل از انجام نیمی از طرح از طرف دانشگاه منتفی شود–د 

ـ ق انصراف خود را از اجرای طرح به دالیل موجه از قبیل بیماری، عـدم دریافـت             ق مح -هـ   بودجـه و مـسافرت   ه موقـع  ب
  .ص دهدعذر محقق را موجه تشخیمعاونت پژوهشی دانشگاه اعالم نماید و .. .درازمدت و

  .تواند خسارت مورد نظر خودرا مطالبه کند  ب و ج دانشگاه می، بدیهی است در مورد بندهای الف-1تبصره 
 در مورد بند هـ در صورتیکه گزارش علمی طرح تا مرحله توقف مورد تأیید دانشگاه قرار گیرد، دانشگاه موظـف        -2تبصره  

  .ری تسویه حساب نمایدها با مج  پس از پرداخت هزینه4است طبق جدول ماده 
بـه اطـالع معاونـت      در قالب مراحل تأییـد گـزارش طـرح           در مورد بند هـ مجری موظف است انصراف خود را            -3تبصره  

  . پژوهشی دانشگاه برساند
  
  : توقف طرح-8مادۀ 

آورده و یـا    در صورتیکه معاون پژوهشی دانشگاه پس از کسب نظر شورای پژوهشی دانشکده قرارداد را به حالت تعلیق در                 
ای  لغو کند مجری طرح از تاریخ ابالغ مکلف است از انجام یا تعهد هر گونه هزینه در رابطه با اجرای قرارداد در هر مرحله                   

  .از پیشرفت طرح اعم از اینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد، خودداری نماید
  
  : حل اختالفات-9مادۀ 

ریان یا خاتمه قرارداد، یک کمیته حل اختالف متشکل از یک نماینده دانشگاه، یـک               در صورت بروز هر نوع اختالف در ج       
االتبـاع    کند و رأی صادره به وسیله طرفین الزم         نماینده مجری و یک نفر به تراضی طرفین به مورد اختالف رسیدگی می            

  .خواهد بود
  . به اعالم نظر نهایی اقدام کندموظف است حداکثر یک ماه پس از تشکیل، نسبت کمیته حل اختالف -1تبصره 
  . جبران خدمات کمیته حل اختالف بالمناصفه است-2تبصره 
و  ماده   9 در   6/12/1375 امنا مورخ    هیأت دستور نهم مصوبه سومین جلسه دوره دوم         2-9این قرارداد بر اساس بند      : تذکر
  .بار واحد هستندهای زیر امضا شد و کلیه نسخ از هر لحاظ دارای اعت  نسخه در تاریخ3 در
  

  رئیس دانشگاه / معاون پژوهشی       رئیس دانشکده        مجری



 17

 

  
  
  

  های پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی  قرارداد نظارت بر طرح
  

شگاه این شورای پژوهشی دان......................................... .مورخ................................... .شمارهمصوبه جلسه در اجرای 
با .......................................................................................... :قرارداد برای نظارت بر اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان

طباطبائی رئیس دانشگاه به نمایندگی دانشگاه عالمه / معاون پژوهشی....................... .مشخصات پیوست بین آقای دکتر
شود از یک  که در این قرارداد دانشگاه نامیده می تقاطع بزرگراه شهید همت – بلوار دهکده المپیک –به نشانی تهران 

  ......................................گروه آموزشی.............................. .عضو............... .شماره شناسنامه................ .......خانم/ طرف و آقا
  .................................................................................................................................................................نشانی منزل و تلفن

  .................................................................................................. .......................................................:نشانی محل کار و تلفن
  :شود شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می که در این قرارداد ناظر نامیده می

  
  :  تعهدات ناظر ـ 1ماده 

  :طرح پژوهشی موضوع قرارداد به نحو مطلوب انجام دهد شود وظایف زیر را در مورد  ناظر طرح متعهد می
   مراحل اجرای طرحجزئیات ـ ارتباط مستمر با مجری طرح و اطالع دقیق از 1-1
   هدایت طرح بر اساس مصوبه شورای پژوهشی و ارائه نظرات اصالحی به مجری طرح در هر مرحله -1-2
  پژوهشی دانشگاه هار نظر به معاونت  ارائه گزارش از جریان انجام کار و اعالم و اظ-1-3
   در صورت لزوم ، شرکت در جلسات شورای پژوهشی برای ارائه توضیحات ضروری -1-4
  

  : ـ مدت قرارداد 2ماده 
  .ماه است    مدت قرارداد بر مبنای قرارداد طرح مورد نظر 

  
  :ـ مبلغ قرارداد 3ماده 

  . ریال است.... ...................................لغ قرارداد مب
  

  :پرداخت حق نظارت نحوۀ ـ 4ماده 

ارائه گزارش نهـایی بـه وسـیلۀ    پس از در یک مرحله دانشگاه در ازای انجام وظایف فوق به وسیله ناظر ، مبلغ قرارداد را        
  . محقق و اظهار نظر قطعی شورای پژوهشی دانشکده به وی پرداخت خواهد کرد

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  : ـ بروز اختالف 5ماده 
ر جریان طرح بین ناظر و مجری طرح اختالف نظر یا مشکالتی به وجود آید که موجب اخالل در جریـان امـور                       چنانچه د 

  .گیری منعکس نماید گردد ، ناظر موظف است مراتب را کتباً به معاونت پژوهشی جهت تصمیم
  

  : ـ موارد لغو قرارداد6ماده 
   توسط ناظر 1عدم اجرای تعهدات موضوع ماده  -6-2
  شخیص ضعف در کیفیت اجرای طرح پژوهشی از سوی شورای پژوهشی ت -6-2
  بینی در هنگام عقد این قرارداد  توقف طرح به هر دلیل غیرقابل پیش -6-3

الزحمه نـاظر     حق)  فوق 6-3بند  (ای متوقف شود      در صورتیکه اجرای طرح پژوهشی به هر صورت در هر مرحله          : تبصره  
   . و با ناظر طرح تسویه حساب خواهد شدطرح تا آن مرحله قابل پرداخت است

  
  :ـ ارزیابی 7ماده 

کند حائز شرایط     چنانچه گزارش نهایی طرح پژوهشی به نظر شورای پژوهشی دانشگاه و یا داوری که این شورا تعیین می                 
وان قـدردانی و     کل مبلغ حق نظارت نخواهد بود به عن         درصد 25 از   بیشتراالصول مقدار آن      زیر باشد مبلغ قرارداد که علی     

  :شود  حسن اجرای نظارت به ناظر تقدیم می
  . گزارش نهایی  در اولین بررسی بدون اشکال و مورد تایید شورا باشدالف ـ
  .ای وارد شده باشد آنکه به کیفیت طرح لطمه های تعیین شده خاتمه یابد بی  اجرای طرح زودتر از مهلتب ـ
  . اجرا شده باشدبا کیفیت علمی باالتر از حد انتظارج ـ 

  
  ... ـ این قرارداد در ارتباط با قرارداد طرح8ماده 

 نافـذ    تنظـیم   نسخه که تمام نسخ حکم واحد دارند تنظیم شده و از تـاریخ             3 برگ و    2 تبصره در    یک بند و    7 ماده و    8در  
  .است

  
  رئیس دانشگاه / معاون پژوهشی                                ناظر             



 19

  
  
  
  
  

  ای قرارداد نظارت بر طرحهای پژوهشی درون دانشکده
  
این ......................................... .مورخ................................... .ای شماره در اجرای قرارداد طرح پژوهشی درون دانشکده 

با ............................................................. .............................:قرارداد برای نظارت بر اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان 
رئیس دانشگاه به نمایندگی دانشگاه / معاون پژوهشی........................................... .مشخصات پیوست بین آقای دکتر

که در این قرارداد دانشگاه نامیده همت شهید راه بزرگ تقاطع – بلوار دهکده المپیک –تهران عالمه طباطبائی به نشانی 
گروه ................................... .عضو........................ .شماره شناسنامه........................ .......خانم/ شود از یک طرف و آقا می

  ..............................................................................................................نشانی منزل و تلفن...................................... .آموزشی
  ........................... ..............................................................................................................................:نشانی محل کار و تلفن

  :شود شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می که در این قرارداد ناظر نامیده می
  

  :  تعهدات ناظر ـ 1ماده 
  :شود وظایف زیر را در مورد طرح پژوهشی موضوع قرارداد به نحو مطلوب انجام دهد  ناظر طرح متعهد می

  ح مراحل اجرای طرجزئیاتالع دقیق از  ـ ارتباط مستمر با مجری طرح و اط1-1
     هدایت طرح بر اساس مصوبه شورای پژوهشی و ارائه نظرات اصالحی به مجری طرح در هر مرحله-1-2
   ارائه گزارش از جریان انجام کار و اعالم و اظهار نظر به معاونت پژوهشی دانشگاه بر اساس فرم پیوست -1-3
  ت شورای پژوهشی برای ارائه توضیحات ضروری  در صورت لزوم ، شرکت در جلسا-1-4
  

  : ـ مدت قرارداد 2ماده 
  .ماه است.................................. مدت قرارداد بر مبنای قرارداد طرح مورد نظر 

  
  :ـ مبلغ قرارداد 3ماده 

  . ریال است ...........................مبلغ قرارداد 
  

   :پرداخت حق نظارتنحوۀ ـ 4ماده 
پس از اظهـار نظـر قطعـی ایـشان در           در یک مرحله    دانشگاه در ازای انجام وظایف فوق به وسیله ناظر ، مبلغ قرارداد را              

  .مورد اختتام طرح در حد انتظار پرداخت خواهد کرد

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  : ـ بروز اختالف 5ماده 
موجب اخالل در جریـان امـور       چنانچه در جریان طرح بین ناظر و مجری طرح اختالف نظر یا مشکالتی به وجود آید که                  

  .گیری منعکس نماید گردد ، ناظر موظف است مراتب را کتباً به معاونت پژوهشی جهت تصمیم
  

  : ـ موارد لغو قرارداد6ماده 
   توسط ناظر 1عدم اجرای تعهدات موضوع ماده  -6-2
  تشخیص ضعف در کیفیت اجرای طرح پژوهشی از سوی شورای پژوهشی -6-2
  بینی در هنگام عقد این قرارداد به هر دلیل غیرقابل پیشتوقف طرح  -6-3

الزحمـه نـاظر      حق)  فوق 3/6بند  (ای متوقف شود      در صورتیکه اجرای طرح پژوهشی به هر صورت در هر مرحله          : تبصره  
   . تا آن مرحله قابل پرداخت است و با ناظر طرح تسویه حساب خواهد شد،طرح
  

  :ـ ارزیابی 7ماده 
 حـائز   )کنـد    نظر شورای پژوهشی دانشگاه و یا داوری که ایـن شـورا تعیـین مـی                اب(هایی طرح پژوهشی    چنانچه گزارش ن  
 م درصد کل مبلغ حق نظارت به عنوان قـدردانی و حـسن اجـرای نظـارت بـه نـاظر تقـدی                      25تا  حداکثر  شرایط زیر باشد    

  .شود می
  . باشد گزارش نهایی  در اولین بررسی بدون اشکال و مورد تایید شوراالف ـ
  .ای وارد شده باشد آنکه به کیفیت طرح لطمه های تعیین شده خاتمه یابد بی  اجرای طرح زودتر از مهلتب ـ
  .با کیفیت علمی باالتر از حد انتظار اجرا شده باشدج ـ 

  
  .. . ـ این قرارداد در ارتباط با قرارداد طرح8ماده 

ه تمام نسخ حکم واحد دارند تنظیم شده و از تـاریخ تنظـیم نافـذ                 نسخه ک  3 برگ و    2 تبصره در    یک بند و    7 ماده و    8در  
  .است

  
   دانشگاه رئیس / معاون پژوهشی                ناظر     
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  فرم گزارش ناظر طرح  
  

    دانشگاهمعاون محترم پژوهشی

........................................ ......جنـاب آقـای     / با سالم، عطف به قرارداد نظارت مربوط به طرح پژوهشی سـرکار خـانم                   
طرح مذکور  ............................................  گزارش اجرای مرحله     ،....................................................................... تحت عنوان   

  :رسد به ترتیب زیر به استحضار می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 امضاء ناظر        
تاریخ                                                                                                    

 
 .......................................................................  :گزارش نظارت مربوط به مرحله      

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  کاربردی کوتاه مدتقرارداد مقطوع اجرای طرحهای پژوهشی 
  

رای ـو همچنین در اج................. .نشکدۀشورای آموزشی و پژوهشی دا........................ .با توجه به مصوبه جلسه مورخ
رئیس دانشگاه به نمایندگی / معاون پژوهشی   امنای منطقۀ مرکزی این قرارداد بینهیأت6/12/1375ورخ ـصوبه مـم

شود از   که در این قرارداد دانشگاه نامیده می تقاطع بزرگراه شهید همت،دهکده المپیکبلوار  ،تهران: به نشانیدانشگاه 
به نشانی و تلفن ..................................... . علمی دانشکدههیأتعضو ............. ........................... آقای/و خانم ک طرفی

 که در این قرارداد ................................................................................................................................... .............. شماره
  .شود می   تحت عنوان  زیر به صورت پیمانکاری منعقدکاربردیشود جهت اجرای طرح پژوهشی  نامیده می) محقق(مجری

  
  : عنوان طرح پژوهشی ـ 1ماده 

  

  

  :ـ مبلغ قرارداد 2ماده 
است که بر اساس پیشرفت )  ریال.........................(ریال به حروف  ............ ......................مبلغ قرارداد به صورت مقطوع 

  .های پروژه به عهده مجری خواهد بود کلیه هزینه.  قابل پرداخت است4کار و طبق ماده 
  

  :ـ نحوه پرداخت3ماده 
شی دانشگاه و کسر موارد قانونی از  پس از تأیید معاونت پژوه4مبلغ قرارداد طبق مراحل و زمان بندی مندرج در ماده 

  .طریق امور مالی پرداخت خواهد شد
  

  : ـ تعهدات مجری 4ماده 
ر  صفحه د70 حدود درشود گزارش هر مرحله را طبق جدول زمان بندی و گزارش نهایی تحقیق را  مجری متعهد می

 تسویه .دیسکت مربوط ، تحویل نماید نسخه همراه با 3جلد گالینگور در با  بدون غلط ، ویرایش و تایپ شده A4قطع
  .حساب نهایی منوط به اجرای کامل موارد خواسته شده در همین بند خواهد بود

  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره



 23

  جدول مراحل پرداخت 
  مبلغ  درصد  شرح مراحل پیشرفت طرح  مراحل

  به ریال
مدت به 

  ماه
تاریخ شروع و 
 پایان هر مرحله 

 بیان مسأله، اهمیت و ضرورت(معرفی پژوهش   1مرحله 
ها، تعریف مفاهیم و  پژوهش، اهداف، فرضیه و پرسش

  و بررسی پیشینۀ پژوهش ) اصطالحات

20        

معرفی ابزار پژوهش، روش تحقیق و جامعۀ آماری و   2مرحله 
 60یا نگارش حداقل (ها  گروه نمونه، گردآوری داده

  )درصد از گزارش تحقیق

40        

 بحث و تفسیر گیری، ها، نتیجه تجزیه و تحلیل داده  3مرحله 
  )ارائه گزارش نهایی(

40        

        100  جمع

  
شود که طی   درصد بعنوان حق نظارت کسر می10 برابر در صورت تعیین ناظر طرح ، از کل مبلغ قرارداد ـ1تبصره 

  .شود قرارداد دیگری به ناظر طرح پرداخت می
  

  : مدت قرارداد  ـ5ماده 

ر موارد استثنایی و دارابودن دالئل موجه ، به تشخیص دتمدید مهلت . است ماه .....................مدت قرارداد از تاریخ انعقاد
  . پژوهشی دانشگاه استمعاون

  
  : ـ حقوق ناشی از اجرای طرح 6ماده 

 .مجری طرح نمی تواند تمام یا قسمتی از نتیجه پژوهش موضوع قرارداد را به صورت کتاب ، جزوه و مقاله منتشر نماید
  .نتایج تحقیق منوط به موافقت معاون پژوهشی دانشگاه استانتشار 

  
  : ـ لغو قرارداد7ماده 

  :معاون پژوهشی دانشگاه تحت شرایط زیر و یا بر اساس گزارش ناظر طرح می تواند لغو قرارداد را مورد بررسی قرار دهد 
  .رای طرح تأخیر داشته باشد یا در اج ومجری طرح پیشرفت اجرای طرح را بدون دلیل موجه گزارش نکندالف ـ 
یا در حین اجرای طرح ، تمام یا بخشی از تحقیق را در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی گذاشته و یا در مورد  قبالً ب ـ

   .ا سازمان دیگر قرارداد منعقد کندطرح باجرای 
  .کیفیت اجرای طرح پژوهشی ضعیف تشخیص داده شود و یا مورد تایید دانشگاه نباشد ج ـ
  .ضرورت اجرای طرح قبل از انجام نیمی از طرح از طرف دانشگاه منتفی شود د ـ
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عذر محقق را موجه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق انصراف خود را از اجرای طرح به دالیل موجه اعالم نماید و  هـ ـ
  .تشخیص دهد

  .نماید را مطالبه تواند خسارت مورد نظر خود  ب و ج دانشگاه می،در مورد بندهای الفـ 1تبصره
 در صورتیکه گزارش علمی طرح تا مرحله توقف مورد تایید دانشگاه قرار گیرد، دانشگاه طبق هـدر مورد بند  ـ2تبصره 

  .نماید میها با مجری تسویه حساب   پس از پرداخت هزینه4جدول ماده 
تایید به های پیشرفت کار خود را  زارشدر مورد بند هـ مجری موظف است انصراف خود را بنا به روالی که گ ـ3تبصره 

  .می رساند، به اطالع معاونت پژوهشی دانشگاه برساند
  

  :توقف طرح   ـ 8ماده 

در صورتیکه معاون پژوهشی دانشگاه قرارداد را به حالت تعلیق درآورده و یا لغو کند مجری طرح از تاریخ ابالغ مکلف 
  .مایدای از پیشرفت طرح خودداری ن مرحلههر است در 

  
  : حل اختالفات ـ 9ماده 

 و رای شورای پژوهشی دانشگاه مرجع حل اختالف استدر صورت بروز هر نوع اختالف در جریان یا خاتمه قرارداد ، 
  . طرفین الزم االتباع خواهد بودشورا برای

  .دارای اعتبار واحد هستندهای زیر امضاء شد و کلیه نسخ از هر لحاظ   نسخه در تاریخ3 ماده و 9داد در ر این قرا:تذکر
  
  
  
  

   گاه رئیس دانش/ معاون پژوهشی       رئیس دانشکده         مجری 



 25

  
  

  

  

  های پژوهشی قرارداد ارزیابی طرح

  
 تقاطع  ، بلوار دهکده المپیک   ،تهران:  دانشگاه به نشانی   رئیس  /معاون پژوهشی .........................................  این قرارداد بین  

ــضو  .................    شماره شناسنامه ........................فرزند.......................................... آقای / اه شهید همت و خانم بزرگر ع
  .شود  علمی دانشگاه به عنوان داور منعقد میهیأت

  
 :طرح پژوهشیعنوان  -1

  
  
یابـد و     خاتمه مـی    ...........................تاریخ شروع و در ............................... ..تاریخ ماه است که از .......... . مدت قرارداد-2

  .غیرقابل تمدید است
  
  .شود ریال است که پس از دریافت گزارش داور پس از کسر مالیات پرداخت می ..................................  مبلغ قرارداد-3

  . شده و نسخ دارای ارزش واحد هستند نسخه تنظیم 3ر  ماده و د3این قرارداد در 

  

  دانشگاهرئیس / معاون پژوهشی                           داور

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  فرم ارزیابی طرح تفصیلی

  ها مخصوص اعضای شوراهای پژوهشی و ناظران طرح

  

  .................................................................................................................................................:عنوان طرح تحقیق

  )کلی و یا برای هر جزء به طور مستقل ()لطفاً برای هر گزینه امتیازی به ترتیب زیر در نظر گیرید

  )5= ، بسیار خوب 4= ، خوب 3= ، متوسط 2= ، ضعیف 1= بسیار ضعیف (
  

 بسیار خوب  خوب  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  رح مسأله انتخاب موضوع و ط-الف
   دالیل انتخاب موضوع-1

   نحوه تعریف و طرح مسأله-2
   بیان اهداف تحقیق-3
  تحقیق انجام و اجتماعی علمی  ذکراهمیت و ضرورت-4

○  
○  
○  
○  

○  
○  
○  
○  

○  
○  
○  
○  

○  
○  
○  
○  

○  
○  
○  
○  

  
 وببسیار خ  خوب  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف   چارچوب نظری تحقیق -ب

  بررسی و نقد منابع روزآمد و مرتبط با موضوع -1

چگونگی استفاده از نتایج بررسی و نقـد منـابع در            -2
  تدوین چارچوب نظری تحقیق

   ی تحقیقها ها یا فرضیه پرسش بیان -3
پـذیری    هـا یـا آزمـون       پذیری پرسـش    میزان پاسخ  -4

  ها  فرضیه

○  
  
○  
○  
  
○  

○  
  
○  
○  
  
○  

○  
  
○  
○  
  
○  

○  
  
○  
○  
  
○  

○  
  
○  
○  
  
○  

  .........................: .....تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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 بسیار خوب  خوب  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف  شناسی تحقیق   روش-ج

میزان ارتباط روش تحقیق انتخاب شده با موضوع         -1

  و هدف تحقیق 
  تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم اصلی -2
  جامعۀ آماری  -3 
  گیری  روش نمونه -4
   برآورد حجم نمونه-5
  ها های مورد استفاده در گردآوری داده  تکنیک-6
  ها  سنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری داده-7
 انتخاب روشهای مناسب جهـت تجزیـه و تحلیـل           -8

  ها ها و آزمون فرضیه داده

  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
  
○  

  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
  
○  

  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
  
○  

  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
  
○  

  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
  
○  

  
 بسیار خوب  خوب  متوسط  ضعیف  بسیارضعیف   اجرای طرح -د

هـا و امکانـات       بینی نـوع تخـصص      چگونگی پیش  -1

  الزم برای اجرای هر یک از مراحل و عملیات طرح
   طرح  از عملیات  یک هر  هزینه اجرای چگونگی برآورد -2
  طرح شده اجرای هریک از مراحل بندی جدول زمان -3

  
○  
○  
○  

  
○  
○  
○  

  
○  
○  
○  

  
○  
○  
○  

  
○  
○  
○  

  
  
  

  
  امضا
  تاریخ

 .ها، نظر نهایی خود را در صورت لزوم با توضیح اعالم فرمایید طفاً پس از جمع امتیازهای گزینه ل:اظهار نظر نهایی
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  تحقیقی و له علمی تهیه مقاقرارداد 

   دانشگاهبرای درج در نشریات علمی
  

 تقـاطع   ،   بلوار دهکده المپیک   ،تهران:  دانشگاه به نشانی   رئیس /معاون پژوهشی    ......................................این قرارداد بین
....................  .عــضو.............    شماره شناسنامه.....  .................فرزند......................... .آقای/ بزرگراه شهید همت و خانم 

  . شود به عنوان محقق منعقد می.................................................................................................................   : به نشانی
 : تحت عنوان ...................................لمی جهت درج در نشریه ع،تهیه مقاله تحقیقی:  موضوع قرارداد-1

  
  

  :با مشخصات زیر
گیــری  ، نتیجــه(Discussion) ، بحــث (Abstract)بــا چکیــده ) بــا لحــاظ مĤخــذ (A4در حــداقل پــانزده صــفحه 

(Conclusion)        خذ به صورت تایپ شده باĤ300حـداکثر  (ه سطر  با خالصه حداکثر پانزد)12×18حاشیه ( و فهرست م 
  به زبان انگلیسی) کلمه

  . یابد خاتمه می............................ تاریخ شروع و در  .............................. تاریخ ماه است که از .............. . مدت قرارداد-2
و پـس از    دانـشگاه   رحله پس از تأیید معاون پژوهـشی        ریال است که طی یک م       ..................................... مبلغ قرارداد -3

  .شود کسر مالیات پرداخت می
  .  و نسخ دارای ارزش واحد هستندشده نسخه تنظیم 3 ماده در یک صفحه و 3این قرارداد در 

  
  دانشگاه رئیس/ معاون پژوهشی                       سردبیر نشریه/   مدیر مسؤول        محقق

  : ..............................تاریخ
 اطباییدانشگاه عالمه طب : .............................شماره
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   تحقیقی ومقاالت علمییابی قرارداد ارز

  
تهـران، بلـوار دهکـده المپیـک، تقـاطع      :  دانشگاه به نـشانی    رئیس / معاون پژوهشی ................................ این قرارداد بین    

عـضو هیـأت    .............. ...............شـماره شناسـنامه     .................  فرزنـد   ...................... آقـای   / بزرگراه شهید همت و خانم      
  .شود علمی دانشگاه به عنوان داور منعقد می

 :  نوع ارزیابی-1

  :  ارزیابی مقاله تحت عنوان –الف 
  
  

خاتمـه  ....................... تـاریخ   شـروع و در     ................................ تـاریخ   ماه است کـه از       ......................  مدت قرارداد  -2

  .یابد و غیرقابل تمدید است می

ریال است کـه پـس از دریافـت گـزارش داور پـس از کـسر مالیـات                     .................................................  مبلغ قرارداد  -3

  .شود پرداخت می
  . شده و نسخ دارای ارزش واحد هستند نسخه تنظیم 3 ماده و در 3این قرارداد در 

  
  

  دانشگاه رئیس/ ژوهشی معاون پ              داور

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  ترجمه مقاله / لیف أتقرارداد 

  نشریات علمی دانشگاهدرج در جهت 

  
 تقـاطع   - بلوار دهکـده المپیـک     –تهران  :  دانشگاه به نشانی   رئیس / معاون پژوهشی  ................................ این قرارداد بین  

....................  .عــضو.............    شماره شناسنامه.....................  .فرزند........ ..................آقای/ بزرگراه شهید همت و خانم 
متـرجم  / بـه عنـوان مؤلـف       . ................................................................................................................................: به نـشانی  
  . شود منعقد می

  :موضوع قرارداد -1
  
  
  : ترجمه مقاله تحت عنوان /  تهیه مقاله -2

  :)در مورد مقاالت ترجمه شده ( عنوان مقاله به زبان اصلی-الف
  

  : عنوان به فارسی –ب 
  
  
  :  مبلغ قرارداد-3

یافت مقالـه و کـسر مـوارد قـانونی بـه            درریال است که طی یک مرحله پس از           .................................. مبلغ قرارداد
  . شود مترجم پرداخت می/ مؤلف 

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  :  مدت قرارداد-4
یابـد و      خاتمـه مـی    .................. شـروع و در تـاریخ      ................................ ماه است که از تاریخ       .........................مدت قرارداد   

  . غیرقابل تمدید است
  
   :هقالهای م  ویژگی-5

مترجم موظف است مقاله موضوع قرارداد را در مهلت فوق به صورت تایپ کامپیوتری با ذکر فهرست و مأخـذ بـا              / مؤلف  
  .ظرف مدت قرارداد تحویل دهد)  کلمه300حداکثر در (خالصه مقاله 

  ... ال انتـشار و  سشامل اطالعات مربوط به      ارسال تصویر صفحه عنوان و مشخصات کتاب یا مجله خارجی که             -1تبصره  
  . باشد در مورد مقاالت ترجمه شده ضروری است

  
  :  لغو قرارداد-6

  .شود در صورتیکه هر یک از طرفین به قرارداد عمل نکند قرارداد لغو می
  
  : ترجمه مقاله/  حقوق ناشی از تألیف -7

تواند تمام یا قسمتی از مقاله خـود را           یمترجم نم /  به دانشگاه است و مؤلف       قکلیه حقوق ناشی از اجرای این قرارداد متعل       
  . بدون کسب اجازه کتبی دانشگاه منتشر کند

  . نافذ است............ . تاریخد و از ش م دارای اعتباری یکسان هستند تنظیسه نسخه که هر سهو ماده هفت این قرارداد در 
  
          دانشگاهرئیس / معاون پژوهشی                   مترجم/ ؤلف م
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  های پژوهشی خاتمه یافته  طرح)ABSTRACT(فرم تنظیم چکیده 

 
  :عنوان طرح پژوهشی

  
  :مرتبۀ علمی            : نام و نام خانوادگی محقق

  :تاریخ شروع            :درجه و رشته تحصیلی
  :تاریخ خاتمه      :گروه آموزشی       :دانشکده

  :درصد سهم دانشگاه      :عتبار طرحا
    

  :نام مشاور یا ناظر طرح

  
  :نام همکاران علمی طرح

  
  ) کلمه300حداکثر ( چکیده طرح 

  )اهمیت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسئله  -1

 ها  ها و فرضیه مبانی نظری شامل مرور منابع، چارچوب نظری، پرسش -2

گیـری، ابـزار      امعـه، نمونـه، روش نمونـه      روش اجرایی تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، ج         -3
 ها های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده اندازه گیری و نحوۀ اجرای آن، شیوه

 های تحقیق  یافته -4

 گیری و پیشنهادها نتیجه -5

 دانشگاه عالمه طباطبایی
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  اجرایی کشوری ها سازمانو قرارداد انجام طرح پژوهشی بین دانشگاه 

  
باطبـایی  عالمه ط  دانشگاه   رئیس/ معاون پژوهشی و  ) کارفرما(به عنوان   ..................................................... .این قرارداد بین  

  . شود عنوان نماینده دانشگاه منعقد میبه 
  

  : عنوان طرح– 1ماده 
  :اجرای پروژه

  
  : مدت قرارداد– 2ماده 

  .ماه از تاریخ امضای قرارداد است............................... .بینی شده جهت اجرای کامل این طرح مدت پیش
/ ن شده به پایان نرسد، به تـشخیص شـورای پژوهـشی وزارت         هرگاه به دالیل موجهی طرح فوق در مدت تعیی         :تبصره

  . شود مؤسسه مدت تعیین شده تمدید می
  

  :  انتشار نتایج طرح– 3ماده 
تواند نتایج علمی طـرح را بـه          نتایج طرح متعلق به کارفرما و دانشگاه است، اما دانشگاه پس از کسب موافقت کارفرما می               

  .منتشر سازد لمی دانشگاهی داخلی یا خارج از کشورصورت یک مقاله در یکی از نشریات ع
  

  : نظارت– 4ماده 
در صورت نیاز به نظارت بر حسن اجرای طرح، کارفرما شخص یا اشخاصی را با توافق دانشگاه برای این منظور انتخـاب                      

  . کند می
  .الزحمه نظارت به عهدۀ کارفرما است  حق– تبصره

  
  : مبلغ قرارداد– 5ماده 

 بـه وسـیله   6 است که طبـق مفـاد مـاده    )ریال................................. . به حروف(ریال ............................. . اردادکل مبلغ قر 
  . اجرای هر مرحله از طرح موکول به تسویه حساب به وسیله کارفرماست. شود کارفرما، پرداخت می

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  :ل اجرای طرح و پرداختح مرا– 6ماده 
در وجـه   ........................ .بانـک ..................... .نوبت بـه ترتیـب زیـر بـه حـساب          ................................. .توافق در مبلغ مورد   

  . شود دانشگاه عالمه طباطبایی پرداخت می
  پرداخت ریال به عنوان پیش........... ................درصد از کل مبلغ قرارداد معادل..................................... .)الف 
  ریال پس از ارائه گزارش مرحله اول ................................ .معادلقرارداد درصد از کل مبلغ ....................................... .)ب
  پس از تحویل گزارش نهایی روز 15حداکثر ) ریال(........................ تسویه حساب باقیمانده قرارداد ) ج 
  

  : کارفرماۀ لغو قرارداد به وسیل– 7ماده 
که نظر کارفرما به هر دلیلی بر تعلیق یا فسخ قرارداد واقع شود، دانشگاه از تاریخ ابالغ مکلف است ظرف مدت  در صورتی

یم و از انجام یا تعهد هر گونه  از تحقیقات موضوع قرارداد را تسل نتایج حاصلتمامیتعیین شده با کارفرما تسویه حساب و 
  . هزینه در ارتباط با اجرای قرارداد خودداری کند

  
  : حل اختالف– 8ماده 

 دانشگاه ۀ در صورت بروز هر نوع اختالف در جریان اجرای طرح، یک کمیته حل اختالف متشکل از یک نفر نمایند           -8-1
 طـرفین   ۀه بـه وسـیل     شـد  کند که رأی صادر     ف رسیدگی می   کارفرما و یک نفر به تراضی به مورد اختال         ۀو یک نفر نمایند   

  . االتباع خواهد بود الزم
  . کند  کمیته حل اختالف حداکثر یک ماه پس از تشکیل نسبت به موضوع مورد اختالف اظهار نظر می-8-2
  .  حل اختالف بالمناصفه استۀ جبران خدمات کمیت-8-3
  

  : سایر موارد– 9ماده 
ز هـر لحـاظ دارای   ا نـسخ  تمـامی امضا شد و    ........................ . تبصره در چهار نسخه در تاریخ        دوده و   این قرارداد در نه ما    
  . اعتبار واحد هستند

  
  دانشگاهرئیس / معاون پژوهشی                کارفرما 
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  قرارداد مقطوع اجرای طرحهای پژوهشی
   )های اجرایی کشور طرح سفارش سازمان(

  
  قراردادـ طرفین 1ماده 

ایـن قـرارداد بـین معـاون        ...................... مـورخ .................. .بـه شـماره   ................................... .در اجرای قرارداد منعقده بـا     
 کـه در ایـن      ، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت        دانشگاه عالمه طباطبایی به نشانی تهران      رئیس/ پژوهشی

 علمـــی هیـــأتعـــضو ..................................خـــانم/شـــود از یـــک طـــرف و آقـــای رداد دانـــشگاه نامیـــده مـــیقـــرا
شود جهـت اجـرای طـرح     که در این قرارداد مجری نامیده می     :...............................)تلفن..................................... (.دانشکده

  .شود  صورت پیمانکاری منعقد میپژوهشی تحت عنوان  زیر به
  

   موضوع قراردادـ 2ماده 
  
  
  

  ـ مبلغ قرارداد3ماده 
اسـت کـه    ) ریـال ................................................. : بـه حـروف   (ریـال   ................................مبلغ قرارداد به صورت مقطـوع     

  .خواهد بود) مجری( های پروژه به عهده پیمانکار  کل هزینه.  است قابل پرداخت5براساس پیشرفت کار مطابق ماده 
  

  :ـ نحوه پرداخت مبلغ قرارداد4ماده 
  . از طریق امور مالی دانشگاه پرداخت خواهدشد8 پس از کسور ماده 5مبلغ قرارداد طبق مراحل و زمان بندی مندرج در ماده 

گــزارش کــار انجــام شــده و دریافــت مبلــغ آن از   پرداخــت هــر مرحلــه بــه محقــق منــوط بــه تاییــد    -1تبــصره 
است و چنانچه سازمان سفارش دهنده از انجام طرح منصرف شود و یـا مجـری               ........................................................ .سوی

  .خواهد شدبه تعهدات خود عمل نکند پرداخت در آن مرحله متوقف 
به عنوان مشاور بـا     ................................... . علمی هیأتعضو  ........................................ ............دراجرای طرح  - 2تبصره

  . مجری همکاری خواهد کرد

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی .............................: شماره
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  مجری/  ـ تعهدات محقق 5ماده 
ن  نـسخه بـدو  چهـار شود گزارش هر مرحله را طبق جدول زمان بندی و گزارش نهایی تحقیـق را در        مجری متعهد می  

شودنتایج طرح را در قالب یک مقالـه          غلط و ویرایش به صورت تایپ و جلد شده تحویل نماید همچنین مجری متعهد می              
  . علمی جهت چاپ در یکی از نشریات دانشگاه ارائه نماید

  
  مبلغ  درصد  شرح مراحل پیشرفت طرح  مراحل

  به ریال
مدت به 

  ماه
تاریخ شروع و 
 پایان هر مرحله 

  شروع.......        20  )پیش پرداخت( اول مرحله  1

        40   دوممرحله  2

        40  ۀ نهاییمرحل  3

        100  جمع

  

  :زمان اجرای قرارداد   ـ6ماده 
  .ماه است.........مدت قرارداد از تاریخ انعقاد

گاه و ـ هرگاه به دلیل موجهی طرح فوق در مدت تعیین شده به پایان نرسد در صورت توافق معاون پژوهـشی  دانـش          6-1
  .شود کارفرما مدت تعیین شده تمدید می

  
  : ـ تعهدات طرفین7ماده 

 تعهـدات   ۀیـ پذیرد و کلّ    را می .........................................  محقق براساس این قرارداد کلیه مفاد قرارداد بین دانشگاه و          -7-1
قرارداد مورد اشاره قبال به رویت و تاییـد محقـق رسـیده             مفاد    . (شود  دانشگاه در قرارداد یاد شده عینا به محقق منتقل می         

  .تعهدات مالی فیمابین دانشگاه در قبال محقق فقط تابع این قرارداد است). است
 هر گاه محقق بدون عذر موجه، مهلت مقرر برای هر مرحله از اجرای قرارداد را رعایت ننمایـد و اجـرای طـرح بـه                 -7-2

 مربوط را به نسبت مدت تاخیر به مدت تعیین شده تقلیل خواهـد داد و چنانچـه مبلـغ ایـن                     الزحمه  تاخیر افتد دانشگاه حق   
  . خواهد بود10الزحمه تعیین شده برای تمام قرارداد تجاوز کند قرارداد مشمول ماده  حق% 20تقلیل از 

ز دریافـت از سـازمان       روز پس از دریافت گزارش و پـس ا         30الزحمه محقق را حداکثر       شود حق   دانشگاه متعهد می   -7-3
  .سفارش دهنده در وجه مجری پرداخت نماید

   ـ کسور قانونی و نظارت8ماده 
بـه  درصد  .......................  و   به عنوان حق نظارت     ........................ ،  به عنوان مالیات  درصد   ................... از کل مبلغ قرارداد   

  .شود عنوان سهم دانشگاه کسر می
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  انتشار نتایج طرح   ـ9ماده 
اما دانشگاه پس از کسب موافقت کارفرما می تواند نتایج علمی طرح را             . است.................................... .نتایج طرح متعلق به   

  .به صورت یک مقاله در یکی از نشریات علمی دانشگاهی داخل یا خارج از کشور منتشر کند
  

  :رارداد موارد توقف قـ 10ماده 
قـصور ورزد و    ) به جز در موارد قهری    (در صورتیکه محقق به هر دلیل از انجام وظایف تعیین شده در این قرارداد                -10-1

تواند قرارداد را بدون نیاز بـه تـشریفات خـاص فـسخ نمایـد و محقـق حـق                      یا از ایفای تعهداتش عاجز باشد دانشگاه می       
های خـود از   دهد خسارت خود را حسب نظر داور یا داوران از محل دریافت          ه می اعتراض را از خود سلب و به دانشگاه اجاز        

  .دانشگاه تامین کند
دانشگاه می تواند بنابر مصالح خود در هر مرحله قرارداد را خاتمه دهد و در ایـن صـورت دانـشگاه                     :  خاتمه قرارداد   -10-2

  .خت خواهد کردهای انجام شده توسط محقق را تا آن مرحله بررسی و پردا هزینه
  

  : حل اختالف  ـ11ماده 
 حـل اخـتالف     هیـأت اجرای طـرح؛ یـک      نحوه  در صورت بروز هر گونه اختالف؛ در مورد تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و یا                

متشکل از یک نفر نماینده دانشگاه و یک نفر به نمایندگی از طرف محقق و یک نفر به تراضی طرفین به عنوان سر داور                        
  . برای طرفین الزم االتباع خواهد بودهیأتکند و رای صادره توسط  تالف رسیدگی می به مورد اخ

  .تواند به مرجع قانونی مربوط ارجاع شود  در صورت عدم توافق در مورد عضو مورد تراضی طرفین، موضوع می  -11-1
  .کند مینظر ار  حل اختالف حداکثر یک ماه پس از تشکیل نسبت به موضوع مورد اختالف اظه هیأت-11-2
  .شود  حل اختالف بر عهده طرفی است که رای علیه  او صادر میهیأتجبران خدمات  -11-3

ضرر و زیان وارد شـده      شود    متعهد می  چنانچه در اثر توقف قرارداد ضرر و زیانی متوجه دانشگاه شود محقق              - 3تبصره  
  . ان نمایدجبر حل اختالف به نفع دانشگاه باشد هیأتکه رای  را در صورتی

ـ 12ماده   تبصره و سه نسخه که همگی دارای اعتباری واحد هستند تنظیم و از تاریخ امضا 3 ماده ، 12 این قرارداد در   
  .نافذ است

  
            دانشگاه رئیس/ معاون پژوهشی                                                مجری
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  پرسشنامۀ فرصت مطالعاتی 

  

  :اضی مشخصات متق- 1

  :شمارۀ شناسنامه      : نام      : نام خانوادگی
  :محل تولد     :تاریخ تولد      :صادره از

  :تعداد فرزندان      :وضعیت تأهل
  :نام فرزندان        :نام و نام خانوادگی همسر

  :نشانی و تلفن منزل
  :نشانی الکترونیکی      :تلفن همراه

  :توان با آنان تماس گرفت ی، نشانی و تلفن همکار یا اقوامی که در مواقع ضرورت ممنا
  

  : خدمت دانشگاهی-2

  :دانشکدۀ محل خدمت        :تاریخ آغاز به خدمت
  

  □رسمی آزمایشی    □رسمی قطعی         :نوع خدمت

  □پاره وقت     □ تمام وقت      :سمت و پایۀ دانشگاهی
  :تاریخ انتصاب سمت فعلی

  

  : محل انجام فرصت مطالعاتی -3

  :شهر        :ایالت        :کشور
  :دانشکده یا مؤسسه        :هدانشگا

  

 فرم   الف
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  )نامه فرصت مطالعاتی  آئین7بر اساس ماده ( ،امتیازاتمجموعه  -4

حداکثر ( نیازهای کشور    همسو با  ، داوطلب های پژوهشی   میزان ارتباط موضوع فرصت مطالعاتی با تخصص و فعالیت        ) الف
   ) امتیاز15
  ) امتیاز10حداکثر (ای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ه میزان ارتباط موضوع فرصت مطالعاتی با پیشبرد برنامه) ب
 امتیاز و 10هر یک (های آموزشی، پژوهشی و خدمات اجرایی در دانشگاه         علمی در فعالیت   هیأتمیزان مشارکت عضو    ) ج

  ) امتیاز30در مجموع 
  :مجموع امتیازات کسب شده

  

  :ی خارجی ها زبان آشنایی با -5

  نوشتن  خواندن  مکالمه  زبان

  ضعیف متوسط  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  

  
  
  
  

                  

  

  :)به ترتیب از آخرین مدرک تا مقطع کارشناسی( درجات علمی و پیشینۀ تحصیلی -6

  سال دریافت مدرک  کشور  نام مؤسسه آموزشی  رشتۀ تحصیلی  مدرک

  
  
  
  
  
  

        



 40

  : تألیف و مقاالت علمی در سه سال اخیر-7

  ترجمه  تألیف  نشر  تاریخ  ناشر  مقاله  بکتا  عنوان کار یا اثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

  

  :)در صورت انتشار، محل انتشار ذکر شود(های تحقیقاتی انجام شده    طرح-8

  نام همکاران  محل اجرا   تحقیقۀتاریخ خاتم  عنوان طرح  ردیف
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  :های اجرایی  مدیریت و فعالیت-9

    مدت
  ردیف

  
  سمت و نوع فعالیت

  
  تا  از  محل

  
  شماره و تاریخ ابالغ

  
  
  
  
  
  
  
  

        

  

  :پیشینهای مطالعاتی   مأموریت-10

  مدت فعالیت  نوع مأموریت

  تا تاریخ  از تاریخ  مأموریت مطالعاتی فرصت  بورس

  
  کشور و مؤسسه میزبان
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مطالعاتی مـورد بحـث، تعهـد          ، در صورت استفاده از فرصت      .......................................................) متقاضی( اینجانب -11

مطالعاتی، گـزارش نهـایی       و پس از اتمام فرصت    اقدام نموده   گزارش مقطعی   نسبت به ارائه    نمایم در پایان هر سه ماه         می
 به ) نیز رسیده باشددر سطح دانشکده و دانشگاه که به تأیید گروه آموزشی   (علمی   آن را به همراه گزارش برگزاری سمینار      

   .دارم  دانشگاه ارسال  پژوهشی  معاونت
 تاریخ و امضا

  

  :شود این قسمت توسط جانشین متقاضی تکمیل -12

نمـایم در غیـاب اسـتفاده کننـده از فرصـت       اینجانب                             ، دارای سمت                          تعهد می                                 
  .یشان را انجام دهم و در مدت تعهد، تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی ننمایممطالعاتی، وظایف آموزشی ا

  تاریخ و امضا
  

  :شود این قسمت توسط مدیر گروه آموزشی تکمیل -13

  .مراتب مورد تأیید اینجانب                                    ، مدیر گروه آموزشی                                   است
   و امضاتاریخ

  

  :شود این قسمت توسط رئیس دانشکده تکمیل -14

  .......................که در جلسۀ مورخ      ....................... توسط، خانم یا آقای   موضوع استفاده از فرصت مطالعاتی      شود   گواهی می 
نیـز بـه تأییـد شـورای آموزشـی و           ........... .......................گروه آموزشی، مورد بحث و تأیید قرار گرفت و در جلسۀ مـورخ              

در .  پژوهشی دانـشگاه مفیـد خواهـد بـود         –های علمی      فعالیت ۀانجام آن برای تکمیل و توسع     و  پژوهشی دانشکده رسید    
  :ضمن مدارک زیر در دانشکده به دقت مورد بررسی قرار گرفته است

  ت مطالعاتی،صنامۀ فر یین آ3برنامۀ تحقیق حین فرصت مطالعاتی متقاضی، بر اساس مادۀ  -1
 .نامۀ فرصت مطالعاتی  آیین-2-1تکمیل پرسشنامۀ فرصت مطالعاتی، بر اساس مادۀ  -2

  رئیس دانشکده 
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  برنامۀ  تحقیق فرصت مطالعاتی

  

   : عنوان طرح تحقیقی حین فرصت مطالعاتی-1

  :ه زبان فارسیب) الف
  
  
  
  :ی خارجیها زبانبه یکی از ) ب
  
  
  
  

   :) کلمه100حداکثر در ( خالصۀ طرح، هدف از اجرا و دالیل ضرورت انجام طرح -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.در صورت لزوم از پشت صفحه استفاده شود  

 بفرم   
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  : پیشینۀ علمی و فهرست منابع-3

  :ه در ایرانپیشینۀ علمی تحقیق انجام شده با ذکر مأخذ، به ویژ) الف
  
  
  
  
  :منابع و مأخذ علمی که در اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت) ب
  
  
  
  
  :بینی زمان الزم برای اجرای کامل تحقیق  پیش-4

  

  

انتخاب محل فرصت مطالعاتی و میزان تناسب تحقیق مورد نظر با محل انتخاب             از   دالیل خود را     -5

  :شده بیان نمایید

  
  
  
  
  

  : شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده  نظر-6

  
 دبیر شورا
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  1شماره فرم 

                 
  المللی خارج از کشور با ارائه مقاله درخواست شرکت در همایش علمی بین

  
و شرکت                                          ای تحت عنوان ، متقاضی ارائه مقاله       اینجانب

  در همایش 
، مدارک و اطالعات ذیل را برای اقـدام مقتـضی               لغایت    از تاریخ،        در کشور
  :دارم ارسال می

  نامۀ معتبر؛ تصویر دعوت. 1
  تصویر پذیرش مقاله؛. 2
  آن؛)دیسکت(تصویر متن کامل و خالصۀ مقاله به همراه لوح فشرده .3
  ترجمه خالصه مقاله به زبان فارسی؛. 4
  ؛گواهی  مبلغ حق ثبت نام. 5
  ؛سه موافقت گروه آموزشی با درخواست مذکورجل صورت. 6
  .جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مبنی بر موافقت با درخواست یاد شده صورت. 7
  

  :وضعیت تأمین هزینۀ شرکت در همایش 
  ،  هزینۀ اقامتهزینۀ بلیت رفت و برگشت : تأمین هزینه توسط میزبان شامل. الف
    با هزینۀ شخصی . ب
  :زینۀ دانشگاه شاملبا ه.  ج

هزینۀ بلیت رفت و برگشت                     ریال،  هزینۀ اقامت                        دالر، عوارض خروج از کشور و 
  هزینۀ أخذ روادید               ریال،حق ثبت نام             دالر

    
  مشخصات فردی
      :محل خدمت          :نام و نام خانوادگی

  :شماره تلفن تماس فوری          : همراهشماره تلفن
  :پست الکترونیکینشانی 

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  پرسشنامه
  

  )جهت اخذ روادید (های علمی بین المللی   مشخصات متقاضی شرکت در همایش
  
  :مشخصات فردی. 1
  

 :مارۀ شناسنامه          ش                         : نام و نام خانوادگی 
  :محل تولد       :نام پدر       :صادره از 

  :محل خدمت    :شغل فعلی     : وضعیت استخدامی
  :مرتبۀ علمی    :رشتۀ تحصیلی    :آخرین مدرک تحصیلی

  :نشانی  محل سکونت و شمارۀ تلفن
  

  :توان با وی تماس گرفت نام ، نشانی و شماره تلفن فردی که در صورت  لزوم می
  
  .. : .مشخصات همایش، گردهمایی، اجالس و. 2

  ... : ................................................................./گردهمایی/ عنوان همایش 
          :نام برگزارکننده 
  :محل برگزاری

  :تاریخ شروع و پایان
 
  :المللی خارج از کشور های علمی بین سوابق شرکت در همایش. 3
  

 همایشعنوان 
  سازمان 

 برگزار کننده
کشور 
 میزبان

تاریخ 
 برگزاری

 عنوان مقاله  هزینهتامین کنندۀ

      
      
      
      
      

  
  
  :ی خارجیها زبانآشنایی به . 4

  
  خوب    متوسط    ضعیف

1.  
2.  
3.  
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  2فرم شماره 
  
  
  
  

  های همایش حساب هزینه تعهد نامۀ ارائۀ گزارش علمی و صورت
  

   علمی دانشکدۀهیأتعضو   ،            اینجانب
  :*شوم متعهد می

 همایش را حداکثر یک ماه پس از انجام سفر به صورت گزارش کتبی و تایپ شـده بـه معاونـت پژوهـشی ارائـه                        نتایج. 1
  نمایم؛

 نتایج سفر خود را حداکثر سه ماه پس از بازگشت به صورت مقاله  در فصلنامه دانشکده محل خدمت ، یا سایر مجالت                         .2
  شی دانشگاه ارسال دارم؛معتبرعلمی کشور ارائه و گزارش آن را به معاونت پژوه

  .های سفر را حداکثر یک ماه پس از بازگشت از سفر برای تسویه حساب ارائه نمایم حساب هزینۀ صورت. 3
  
  

  امضا ، تاریخ
  
  
  
  .های بعدی، منوط به انجام تعهدات مذکور است امکان  شرکت در همایش* 

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  3فرم شماره 
  

   خارج از کشورالمللی گزارش علمی شرکت در همایش علمی بین
  
  

  :   محل کار    : سمت                        :  نام و نام خانوادگی
  :عنوان همایش

  :        خاتمه    : شروع 
  :محل برگزاری همایش

  .را شرح دهید...   تاریخچۀ همایش، گردهمایی، اجالس و
  

  :ای از برنامۀ همایش را شامل موارد زیر بیان دارید خالصه
  :شده در همایش همراه با ذکر نام نویسنده و ملیّت وی های برجستۀ ارائه مقاله/ هعنوان مقال. الف

  
  
  
  :کنندگان به تفکیک کشورها  تعداد شرکت .ب
  
  : ارزیابی کلی و دستاوردهای علمی از شرکت در همایش.ج
  
  .فرمایید در صورت امکان اطالعاتی از نظام آموزشی و پژوهشی کشور میزبان مرقوم .د
  
  :هاات و پیشنهادنظر .7
  
  
  :گیری جمع بندی و نتیجه. 8
  
  

ها و تجربیات علمی و عملی خود را بـه نحـو تعیـین                شود که شرکت کننده در همایش علمی، اطالعات ، آموخته           تایید می 
 بـوده    ضـعیف   متوسط    علمی رشته مربوط قرار داده و نتیجه آن خوب           هیأتشده در اختیار دانشجویان و اعضای       

  .است
  

   معاون پژوهشی دانشکده یمضاا
  

  : ..............................تاریخ
 طباییدانشگاه عالمه طبا : .............................شماره
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   نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولتهیأتدرخواست مجوز پرسشنامه 

  :موضوع درخواست
  :تاریخ شروع و مدت سفر

  :کشورهای مقصد
  :پرداخت کننده هزینه سفر

  :توضیحات و دالیل توجیهی سفر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اعزامیهیأتفهرست نفرات 
  مدت سفر  مقصد  هیأتمسئولیت در   متس  نام و نام خانوادگی

1-   
  

        

2-  
  

        

3-  
  

        

  
  :جمع نفرات

  
  رئیس / معاون پژوهشی امضای 

  مرکز/ دانشگاه 
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  درخواست برگزاری همایش علمی

  )دانشگاهی و بین المللی(

  :عنوان همایش

  
  :هدف از برگزاری همایش

  
  

  :مدت          :تاریخ برگزاری
  :بعدازظهر        :صبح    :ساعات

  :محل برگزاری
  ..................سایر     المللی بین    داخلی  : نوع همایش

  

  :نام دبیر همایش

  

  

  

  :گروه آموزشی....................................   :دانشکده  :واحد درخواست کننده

  :نام مسئول کمیته اجرایی      : نام مسئول کمیته علمی

  

  :نام اعضای کمیته علمی

  

  

  : اجراییاعضای کمیته

 1فرم شماره 
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  بینی تعداد مدعوین پیش

  سایر  انمهمانتعداد   تعداد سخنران
  آزاد  دانشجو  خارجی  داخلی  خارجی  داخلی

  
  همکاران اداری و اجرایی

  
  جمع

                

                

  
  

  مدعوین

  :رود در این همایش شرکت کنند ان خارجی که احتمال میمهمان عنوان مسئوالن مملکتی و -الف
  
  
  
  
  
  :کنند ی اجرایی و صنعتی که در این همایش شرکت میها سازمانن مسئوالن  عنوا-ب
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  :شروع و خاتمه همایش

  فرمائید  شود؟ پیشنهاد می  مراسم افتتاح به چه صورت برگزار می-الف
   چه کسی جلسه را افتتاح کند؟–

  ها ادامه پیدا کند؟   چگونه، به چه شکل و ترتیبی فعالیت–
....................................................  

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

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

  

  

  

  

  

  )با ذکر نوع هدایای احتمالی(شود؟   مراسم پایانی چگونه برگزار می–ب 

  

  

  

  

  :ها سازمانمشارکت و همکاری سایر 

نماید چگونگی  با دانشگاه همکاری می) اعم از دولتی و خصوصی(این همایش نهاد یا سازمانی در برگزاری ه در صورتی ک
  :همکاری را ذکر فرمایید

  ...........................................نام مؤسسه
  .....................سایر     مالی    علمی :  نوع همکاری

  ریال......................................................:آورد شدههای مالی بر میزان احتمالی کمک
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  :تعیین نوع همکاری مدیریت امور پژوهشی

  بازدید از اماکن تاریخی مذهبی       چاپ بروشور       طرح آرم 
  تشکیل نمایشگاه کتاب     تهیۀ وسایل پذیرایی     آماده کردن سالن 

   عکسبرداری    و فیلمبرداری ویدئ        ضبط صدا

  .لطفاً نام ببرید : ها سایر برنامه

  
  

  :نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

  
  :تاریخ    :امضا

  :نظر گروه آموزشی مربوط

  
  :تاریخ    :امضا

  : نظر شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

  :تاریخ    :امضا
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  مبلغ به ریال                  :های همایش بینی هزینه پیش

    )در صورتی که قرار است مقاالتی برای عرضه سفارش شود(های تحقیقی  قاله تهیه مالزحمۀ حق
    ) و داوری مقاالتشرکت در جلسات( همکاران علمی الزحمۀ حق
     مسئول کمیته علمی– دبیر همایش الزحمۀ حق
     مالی– و همکاران اداری  مسئول کمیته اجراییالزحمۀ حق
    ، تایپ، تکثیر و لوازم التحریردعوتنامهارد، تزئین سالن، پالک ، بروشور، طراحی پوسترالزحمۀ حق
     و خدمات کامپیوتری فیلمبرداری،  عکاسیالزحمۀ حق
     و پذیرایی  غذاۀنهزی
    )موارد خارج از دانشگاه( اجاره سالن ۀهزین
    )ان داخلی و خارجیمهماناقامت ( هتل ۀهزین
    )داخلی( بلیط هواپیما ۀهزین
    )خارجی(اپیما  بلیط هوۀهزین

در صورتی که برای تهیه مقالـه حـق الزحمـه پرداخـت              (خرید هدایا و لوح تقدیر برای سخنرانان      
  )نشده باشد

  

     آگهی روزنامه ۀهزین
     رفت و آمد بین شهری و درون شهریۀهزین
    های فرهنگی، هنری و مذهبی  مراسم و برنامهۀهزین
     جانبی همایشهای ها و سخنرانی  تشکیل کارگاههزینۀ
     برگزاری میزگردهاهزینۀ
    ) مقالهۀخالص( چاپ نشریه هزینۀ
    )ها  درصد کل هزینه5(بینی نشده  های پیش هزینه

    های همایش جمع هزینه
    تأمین از سایر منابع با ذکر درصد

    با ذکر درصد: پرداخت توسط دانشگاه
    ..). عکس و،همایششریات ن،  فروش کتاب،نام حق ثبت(بینی درآمد همایش  پیش

  
  :دبیر همایش
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  نمودار گردش کار برگزاری همایش علمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

شروع

پیشنهاد برگـزاری همـایش از سـوی متقاضـی ـ طـرح در شـورای گـروه ـ طـرح در           
شورای آموزشی پژوهشی ـ در صورت تأیید، اعالم به معاونت به همراه فرم تکمیـل   

  همایش جهت بررسی1شده شماره

ها و    تداخل با همایش  (های الزم     بررسی درخواست برگزاری همایش و انجام کنترل      
بررسی میزان بودجـه درخواسـتی، امکـان        . های آموزش   همزمان نبودن با سایر برنامه    

 ...............)نامه بودجه وتأمین اعتبار، موافقت

 به معاونـت پژوهـشی ـ همـاهنگی بـا گـروه       تنظیم برنامه نهایی ـ ارسال متن فراخوان
از طریـق روابـط عمـومی       (اپ فراخـوان در روزنامـه       چـ روابط دانـشگاهی در مـورد       

 .پرداختدریافت حکم ـ دریافت پیش)دانشگاه

آوری مقاالت ـ ارزشیابی   های علمی و اجرایی و تقسیم وظایف ـ جمع تشکیل کمیته
 ..............مقاالت و

اطالعـات مبنـی بـر برگـزاری و      (2 ـ تکمیل و ارسال فـرم شـماره    برگزاری همایش
ها به  به معاونت پژوهشی ـ ارسال اسناد مالی و هزینه ...) بندی و  گزارش نهایی ـ جمع 

معاونت پژوهشی ـ ارسال یک نسخه از پوستر ـ کارت دعـوت ـ نـشریات ـ فرمهـا و        
 .ها به معاونت پژوهشیبرنامه

 ی همایشارزشیابی علمی و اجرای
های باقیمانده ـ دریافت اطالعات همـایش    بررسی اسناد مالی ـ دستور پرداخت هزینه 

 و ثبت آن

  

پایان

 دانشکده

 معاونت پژوهشی
)گروه روابط دانشگاهی(

 دبیر همایش

  دانشکده
 دبیر همایش

 دانشکده

 معاونت پژوهشی
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  پرسشنامۀ برگزاری همایش علمی
 )ای دانشکده(

  
  
  
  

  : عنوان همایش

  

  :نام دانشکده

  

  :دبیر همایش

  

  :زمان پیشنهادی

 2فرم شماره 

  : ..............................تاریخ
 مه طباطباییدانشگاه عال : .............................شماره
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  : عنوان همایش
  
  
  :دف از برگزاری همایشه
  
  

  : مدت          :تاریخ برگزاری
  :بعدازظهر      : صبح    :ساعات

  :محل برگزاری
  

  :نام دبیر همایش
  : گروه آموزشی:  ...................................        مرکز: واحد درخواست کننده

  :نام مسؤول کمیته اجرایی        :نام مسوؤل کمیته علمی
  :ینام اعضای کمیته علم

  
  :پیش بینی تعداد مدعوین

  جمع  تعداد مهمانان  تعداد سخنران
  همکاران اداری  دانشجو  هیأت علمی
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  :شروع و خاتمه همایش
  فرمائید شود؟  پیشنهاد می  مراسم افتتاح به چه صورت  برگزار می–الف 

   چه کسی جلسه را افتتاح کند؟-
  ها ادامه پیدا کند؟  عالیت چگونه به چه شکل و ترتیبی ف-

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

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

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

  )با ذکر نوع هدایای احتمالی(شود؟    مراسم پایانی چگونه برگزار می–ب 
  

  

  .لطفاً نام ببرید :ها سایر برنامه

  
  

  :نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

  
: تاریخ:                              امضا  

  : نظر گروه آموزشی مربوط

  
: تاریخ:                              امضا  

  : نظر شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

  
: تاریخ:                              امضا  



 59

  مبلغ به ریال                :های همایش زینهبینی ه پیش

    )در صورتی که قرار است مقاالتی برای عرضه سفارش شود(های تحقیقی   الزحمه تهیه مقاله  حق

    ) و داوری مقاالتشرکت در جلسات(الزحمۀ همکاران علمی  حق

     مسؤول کمیته علمی والزحمۀ دبیر همایش  حق

    اران اداری و همکالزحمۀ مسؤول کمیته اجرایی حق

    لوح فشرده تزئین سالن، عکاسی و فیلمبرداری، تایپ، فیلم، نوار و – پالکارد – تابلو –خطاطی 

     و پذیرایی هزینۀ غذا

    خرید هدایا و لوح تقدیر برای سخنرانان

    )ها  درصد کل هزینه5(بینی نشده  های پیش هزینه

    های همایش جمع هزینه

    ذکر درصدتأمین از سایر منابع با 

    با ذکر درصد: پرداخت توسط دانشگاه 

  
  

  :دبیر همایش
امضاء



 60

  

  
 اطالعات پایانی همایش علمی

  
  
  
 ایتلغ.................................. .که از تاریخ ...................................................... ............................نظر به برگزاری همایش   
  . شود اعالم میاطالعات مربوط به همایش مذکور به این شرح  شدتوسط این دانشکده برگزار .............................. .

  : عنوان همایش- 1

  

  : واحد برگزار کننده- 2

  

  : مقاالت علمی- 4

   تعداد خالصه مقاالت پذیرفته شده     مقاالت دریافت شدههتعداد خالص

 مقاالت چاپ شدهاصل تعداد     ریافت شدهتعداد اصل مقاالت د

   توسط استادان دانشگاه مجری-1  : ارائه شدهبه طور شفاهی تعداد مقاالتی که در همایش 
  افراد خارج از کشورتوسط  -3       توسط استادان مراکز علمی دیگر-2

  :تعداد مقاالت چاپ شده
  ادان مراکز علمی دیگر تعداد مقاالت است-2     تعداد مقاالت استادان دانشگاه مجری-1
  افراد خارج از کشورتعداد مقاالت  -3
  
  :ها  میزگردها و کارگاه- 4

   اداره کنندهیاعضا  تاریخ برگزاری  موضوع  ردیف

        
  

 3فرم شماره 

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  : سخنرانان مدعو در مراسم افتتاحیه و پایانی- 5

  زمان  موضوع سخنرانی  سمت  نام سخنرانان  ردیف

 
 
 
 
 

    

  

  : حمایت کنندگان- 6

  شماره تلفن  افراد رابط یا نام فرد  )کمک مالی(میزان   نوع حمایت  م ارگان یا نهاد حمایت کنندهنا  ردیف

 
 
 
 
 

     

  

  : دیدارها- 7

  نوع بازدید  بازدیدشدگانتعداد   تاریخ   نام محل بازدید شده   ردیف
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  :های خبری  گزارش- 8

  تلفن تماس   نمایندگاننام  اند هایی که همکاری نموده برنامه/ خبرگزاری  ردیف

  
  
  
  

      
  

  

  :ها  مجالت و روزنامه- 9

  تلفن تماس  نام نمایندگان خبری  نشریه  ردیف

  
  
  
  

      
  

  

  : ثبت نام شدگان-10

  شرکت کنندگان خارجی

  سمت  کشور  نام افراد شرکت کننده  ردیف  طرح مقاله
 مقاله بدون  با مقاله
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  )…اطالعات مربوط به نمایشگاه جنبی و غیره : (ن همایشسایر اطالعات مهم مربوط به ای

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دبیر همایش
  

  

ای از گزارش  نسخهتصویر  و شود های علمی دانشگاه انجام می  توسط گروه روابط دانشگاهی و همایشها  ارزشیابی

  . شود نهایی به معاون پژوهشی، رئیس دانشکده و دبیر همایش ارائه می
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  :نهایی همایشبندی  جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ارزیابی نتایج بدست آمده
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  :فهرست مقاالت ارائه شده در همایش

  عنوان مقاله  )ارائه دهنده(نام و نام خانوادگی نویسنده   ردیف
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  فرم داوری مقاله

  ………………همایش

  همکار ارجمند
  با سالم،

  :مقاله پیوست با عنوان
 انتهایخواهشمند است ضمن تکمیل فرم زیر نظرات مشروح و نهایی خود را در . شود ارسال میار نظر برای بررسی و اظه
  .فرم درج فرمائید

  .شود  سپاسگزاری میعالی قبالً از بذل توجه به موضوع و همکاری جناب

 مدیر گروه تخصصی همایش

  : عنوان مقاله و عناوین فرعی آن با محتوای همایش هماهنگی دارد-1

  ○خیر      ○ای  تا اندازه    ○    بلی    

  : پژوهشی تدوین شده است–های معتبر علمی   مقاله بر اساس روش-2

  ○خیر      ○ای  تا اندازه    ○      بلی  

  : شیوه نگارش و استدالل در مقاله مورد تأیید است-3

  ○خیر      ○ای  تا اندازه    ○      بلی  

  : و رساستهای خارجی روشن های فارسی واژه  معادل-4

  ○خیر      ○ای  تا اندازه    ○      بلی  

  :نادها و نقل و قولها از اعتبار علمی برخوردار استت منابع، مĤخذ اس-5

  ○خیر      ○ای  تا اندازه    ○      بلی  

  : و ارزشمند استین نوی  مقاله حاوی نظریه-6

  ○خیر      ○ای  تا اندازه    ○      بلی  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی  ..........: ...................شماره
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  :اربردی است مقاله حاوی رهنمودهای ک-7

  ○خیر      ○ای  تا اندازه    ○      بلی  

  : نظر نهایی در مورد مقاله-8
  

  ○.  برای سخنرانی مناسب است و نیازی به اصالح ندارد-الف

  ○ . پس از ملحوظ داشتن اصالحاتی به شرح زیر برای سخنرانی مناسب است-ب

1-  
2-  
3-  

  ○  . برای سخنرانی مناسب نیست–ج 

  ○ .شود رائه در همایش مناسب نیست ولی برای چاپ در مجموعه مقاالت توصیه می مقاله برای ا–د 

  
  

 داور                        



 68

 
  
  

  قرارداد برگزاری همایش علمی

  
ــین  ــرارداد ب ــن ق ــاون پژوهــشی ......................................... .ای ــیس / مع ــه طرئ ــشگاه عالم ــک طــرف بدان ــایی از ی  اطب

  .شود بعنوان دبیر همایش از طرف دیگر منعقد می............... .........و
  

  : عنوان همایش-1ماده 

  

  

 در اختیـار     3ریـال اسـت کـه طبـق مراحـل منـدرج در مـاده                ................................................... . مبلغ قـرارداد   -2ماده

گیرد تا با رعایت مقررات مالی و محاسباتی و با هماهنگی دبیر همـایش، مـسئول                  قرار می ................................... .دانشکده
ها اقدام و اسناد هزینه را جهت تأیید و تسویه از طریـق   مالی دانشکده و نماینده معاونت پژوهشی نسبت به پرداخت هزینه      

  .معاونت پژوهشی به امور مالی ارسال فرمایند
  

  : نحوه پرداخت -3ماده 

  درصد از کل اعتبار مصوب به عنوان پیش پرداخت..................... .غ مبل–الف 
  بند الف از اعتبار پس از دریافت گزارش هزینه واسناد مثبته ......................... . مبلغ-ب
  از اعتبار پس از دریافت گزارش نهایی و دریافت اسناد بند ب ......................... . مبلغ–ج 
  

  : نحوه آگهی فراخوان مقاله-4ماده 

آگهی فراخوان مقاله و هر گونه آگهی مربوط به همایش فوق پس از تأیید معاونت پژوهـشی و روابـط عمـومی دانـشگاه                        
هزینه آگهی در روزنامه پس از تأیید چاپ آن به وسیله روابط عمومی دانشگاه از طریـق امـور                   . شود  برای جراید ارسال می   
  . شود اخت میمالی در دانشکده پرد

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  : تعهدات دبیر همایش-5ماده 

  .شود همایش موضوع قرارداد را به نحو مطلوب برگزار نماید  دبیر همایش متعهد می–الف 

  . کند  دبیر همایش کلیه موازین حقوقی، مالی و معامالتی و نیز کسر موارد قانونی را رعایت می–ب 

استفاده از افراد   . و اداری و امکانات دانشگاه استفاده خواهد کرد       علمی  همکاران  مساعدت   از   ، در امور اجرایی همایش    –ج  
  .معاون پژوهشی دانشگاه استعلمی و اداری خارج از دانشگاه در موارد کامالً ضروری منوط به اخذ تأیید 

حـل بعـدی   کند، بدیهی اسـت پرداخـت مرا       دبیر همایش در هر مرحله از پیشرفت کار، گزارش علمی و مالی ارائه می              –د  
  .منوط به تأیید معاونت پژوهشی است

های قابـل      در صورتی که برگزاری همایش به دالیلی متوقف شود دبیر همایش وجوه دریافتی را پس از کسر هزینه                  -هـ  
  . کند  حداکثر یک ماه پس از اعالم توقف مسترد می،توجیه انجام شده

بـه  بـه صـورت کتبـی        و نحوه هزینـه کـردن آن را          ها  سازمانر  های دریافتی از سای      دبیر همایش نوع و میزان کمک      –و  
  .کند معاونت پژوهشی اعالم می

  
  : مدت همایش- 6ماده 

  .ساعت است..................... .روز و جمعاً............... .مدت برگزاری همایش
  

  : مدت قرارداد- 7ماده 

تمدید مهلت اجرای همایش در موارد استثنایی و دارا بودن شرایط . ستماه ا...................... .مدت قرارداد از تاریخ انعقاد
  .موجه به تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه است

  
  : حقوق مادی و معنوی همایش- 8ماده 

تواند بدون اجازه کتبـی معـاون پژوهـشی           ست و دبیر همایش نمی     ا  هکلیه حقوق مادی و معنوی همایش متعلق به دانشگا        
انتـشار مجموعـه    . قسمتی از مقاالت ارائه شده در همایش را به صورت کتاب، جزوه و غیره منتشر نمایـد                تمام یا   دانشگاه  

  .استکده مقاالت منوط به طی مراحل مربوط و موافقت شورای انتشارات دانش
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  : حل اختالف- 9ماده 

 از یک نماینده دانشگاه و یک در صورت بروز هر نوع اختالف در جریان یا خاتمه قرارداد، یک کمیته حل اختالف متشکل            
 طـرفین الزم    ۀکند و رأی صادره به وسـیل        نماینده دبیر همایش و یک نفر به تراضی طرفین به مورد اختالف رسیدگی می             

  .االتباع خواهد بود

  .  کمیته حل اختالف موظف است حداکثر یک ماه پس از تشکیل نسبت به اعالم نظر نهایی اقدام کند-1تبصره 

  .اختالف بالمناصفه استحل جبران خدمات کمیته  -2تبصره 

امتنـاع کنـد و از ایـن بابـت           تواند در صورتی که دبیر همایش در اجرای مفاد قرارداد از انجام تعهدات خود               دانشگاه می     
  . از طریق قانونی اقدام کندخود نسبت به استیفای حقوق شودضرر و زیانی متوجه دانشگاه 

امضا شد و کلیه نسخ از هر لحاظ دارای اعتبار واحد ................................ . و در سه نسخه در تاریخ  ماده9این قرارداد در 
  . هستند

  

  دانشگاهرئیس / معاون پژوهشی                 دبیر همایش
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  های علمی قرارداد تهیه مقاله برای همایش

  
    ............................................................................ :به عنوان دبیر همایش به نشانی.... ..................................این قرارداد بین

 .....................اسنامهشن شماره................................... .فرزند................................ .آقای/ و خانم   ............................................ 
کـه در   ....................................................... .به عنـوان محقـق در مـورد تهیـه مقالـه بـرای همـایش               ...... ...................عضو
  .شود شود منعقد می برگزار می................................ .تاریخ

  
  :وان تهیه مقاله تحت عن-1ماده 

  
  

  : مدت قرارداد-2ماده 

یابـد و     خاتمـه مـی   ...................... .شـروع و در تـاریخ     ............................ماه است که از تاریخ    ........................... .مدت قرارداد 
  .غیرقابل تمدید است

  
  : مبلغ قرارداد-3ماده 

  .شود ریال است که پس از کسر مالیات پرداخت می........ ................................مبلغ قرارداد
  

............ . محقق موظف است مقاله موضوع قرارداد را در مهلـت فـوق بـه صـورت تایـپ شـده بـا قلـم شـماره                          -4ماده  

و .......................... . برنامـه   بـا  (Abstract)خالصـه   ............. .×............ .  به ابعاد متن    A4در قطع   ...................... .برنامه
  .با کتابشناسی صحیح در دو نسخه همراه با دیسکت مربوط به دبیرخانه همایش تحویل دهد............  .خط

  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  :ها  پرداخت هزینه-5ماده 

  .حقق استالزحمه و همچنین تهیه لوازم و مواد مصرفی در زمینه اجرای موضوع قرارداد به عهده م پرداخت هر گونه حق
  

  : حقوق قرارداد-6ماده 

دبیـر  توانـد بـدون موافقـت         کلیه حقوق ناشی از اجرای این قرارداد متعلق به برگزار کنندگان همایش است و محقق نمـی                
  .همایش تمام یا قسمتی از مقاله یا تحقیق خود را منتشر نماید

  .امضا شد.......................... .ت در تاریخ نسخه که دارای اعتباری یکسان اس3 ماده و در 6   این قرارداد در 
  

  دبیر همایش                  محقق
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  های علمی فرم نظرخواهی همایش

   ارجمندمهمان

ضمن اظهار تشکر از حضور جنابعالی، خواهشمند است با پاسخ به سؤاالت زیر برگزار کنندگان همایش را در برگزاری هر                    
  :ماییدها یاری فر چه بهتر این گونه همایش

 :میزان تحصیالت   :جنس      :سن
  :شغل      :رشته تحصیلی

  
  ○     کم    ○ای       تا اندازه○دانید؟                          زیاد  ای برگزاری چنین همایشی را الزم می  تا چه اندازه-1
  ○کدام هیچ  ○         بعضی○       اکثراً ○ها با موضوع همایش مرتبط بود؟    تمام  محتوای چه تعداد از سخنرانی-2
  ○ضعیف     ○    متوسط   ○     خوب○کنید؟   بسیار خوب  رعایت تسلسل مطالب ارائه شده را چگونه ارزیابی می-3
  ○بسیار کم    ○          کم ○     زیاد○بسیار زیاد  مطالب ارائه شده در همایش، چه اندازه برای شما تازگی داشت؟-4
     ○ضعیف     ○      متوسط ○     خوب○ در مجموع محتوای علمی همایش چگونه بود؟                  بسیار خوب-5
  

  .پیشنهادهای خود را در زمینه مسائل علمی و اجرایی همایش مرقوم فرماییدلطفاً سایر نظرها و 
  

  .های همایش حضور داشتید لطفاً بنویسید در چه تعداد از سخنرانی
  
  

  .در صورت تمایل لطفاً نام سه مقاله برتر را با ذکر نام سخنرانان بنویسید
  

   نام سخنران        الهعنوان مق
1-  
2-  
3-  

  .رسید نام ببرید گیر به نظر می ای را که وقت اً عنوان سه مقالهدر صورت تمایل، لطف
1-  
2-  
3-  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  بسمه تعالی
  جمهوری اسالمی ایران
  وزارت امور خارجه

  فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
  

  1فرم شماره           ....................................... در. ا.ا.سرکنسولگری ج/ سفارت 
  
  
  
  
  
  

 )فارسی: (مشخصات مهمان
  )جهت اتباع عرب(نام جد     نام پدر    نام خانوادگی    نام 

  تابعیت قبلی  تابعیت فعلی  شماره گذرنامه      ولدمحل ت    تاریخ تولد
      سمت    شغل

  موضوع فعالیت        شرکت/ نام مؤسسه 
  

  )التین: (مشخصات مهمان
Name:   Surname:  Father's name: 
Nationality:  Pass. No:  Occupation: 
Name of institute that he/she works in: 
Address:  
Telephone number:   E.mail: 

  
  : مشخصات میزبان

  :شرکت/ نام مؤسسه 
    تاریخ تولد و محل تولد    نام پدر    نام خانوادگی    نام 

      سمت    شغل    شماره شناسنامه
  تلفن             آدرس محل کار

  تلفن             آدرس محل سکونت
  شماره تلفن همراه          آدرس پست الکترونیک 

  شماره ثبت شرکت
  :موضوع فعالیت شرکت

  ضیح دهید؟علت دعوت را تو
  .آیا نامبرده به همین علت و یا به منظور دیگر قبالً نیز به ایران سفر کرده بود؟ تاریخ و علت را توضیح دهید

  
  .هایی که با آنها قصد مالقات دارد اشخاص و سازمان

  تاریخ  علت مالقات  مؤسسه/سازمان  تابعیت  نام خانوادگی  نام
            
            
            
  

  مدت اقامت در ایران      مرز خروج    رز ورود    م   تاریخ ورود
  

  :آدرس و تلفن محل اقامت در ایران
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 :ماکن مورد بازدید و علت آنشهرها و ا
  
  

  شود؟  مهمان از چه طریق تأمین مینۀ هزی
  آیا تا کنون با درخواست روادید وی مخالفت شده است؟ 
  تاریخ اید؟ با ذکر  مشخصات آخرین فردی که از این نمایندگی دعوت کرده

  
  
  
  

  نام خانوادگی    د؟ نامکن  را در ایران همراهی میمهمانوزارتخانه که این /  شرکت ۀمشخصات نمایند
  شماره تلفن همراه        شماره تلفن ثابت

  
 مبنی بر رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسـالمی ایـران مـورد تأییـد                مهمانصحت مطالب مندرج در فرم و پذیرش مسئولیت         

  . است
  

 مهر و امضاء            
  

  : تذکرات الزم
 2و فـرم شـماره   ) محـل اخـذ روادیـد   (در خـارج از کـشور   . ا.ا.های ج یندگیصرفاً جهت اطالع نما) ای دو صفحه (1 فرم شماره    -
  ). اکیداً خودداری فرمائیدمهمان به 1از ارسال فرم شماره ( خارجی ارسال گردد مهمانبعنوان دعوتنامه جهت ) التین(
  . درج نمایید) التین(و  تاریخ و شماره مندرج در فرم شماره یک را شماره دعوتنامه در نظر گرفته و در فرم شماره د-
  . نام جد برای اتباع کشورهای عربی و یا اتباع اروپایی که ملیت عربی دارند، الزامی است-
  !شود ها در نمایندگی و مرکز، ارائه اطالعات نادرست موجب رد درخواست می  با توجه به بررسی درخواست-
  .ایندگان مجاز آنان که نمونه امضا معرفی شده دارند میسر استها و مؤسسات دولتی توسط نم  تکمیل فرم تقاضای وزارتخانه-
به شرط (ی مربوطه را ها فرممجازند ...  و مؤسسات و ها شرکت  الزاماً باید تایپ شود لذا       2 و   1ی شماره   ها  فرم با توجه به اینکه      -

 از اسـت هایی که پاسخ بـه زبـان التـین     ر قسمتشود د تأکید می. در رایانه داشته و از آن استفاده نمایند) عدم تغییر در شکل فرم  
  .حروف بزرگ استفاده گردد

 و آگهی روزنامه رسمی کشور با امضای مـدیر          ها  شرکتی خصوصی در صورت داشتن کارت بازرگانی معتبر و یا ثبت            ها  شرکت -
  .توانند اقدام به دعوت نمایند عامل می

 مراجعـه   ،در کـشور محـل تقاضـای روادیـد        . ا.ا.فارت و یا کنـسولگری ج      به س  2 خارجی شما پس از دریافت فرم شماره         مهمان -
دن فرم درخواست روادید، طبق رویه نمایندگی شرایط و زمان مراجعه جهـت تکمیـل مـدارک و یـا                    وو پس از تکمیل نم     نماید  می

  .شود دریافت روادید به وی اعالم می
 !گیرد فرم ناقص مورد بررسی قرار نمی
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  وزارت امور خارجه
  

  )2فرم شماره (               PERSONAL DATAفرم مشخصات اتباع خارجی انفرادی  
  

  التین  فارسی                DATAمشخصات                                 

                       NAMEنام                                       

                       SURNAME  نام خانوادگی                 

                                     SEX     جنسیت                 

     DATE OF BIRTHتاریخ تولد                                  

     PLACE OF BIRTHمحل تولد                                

           FATHER'S NAMEنام پدر                                

                                 NATIONALITYتابعیت                 

            .PASSPORT NOشماره گذرنامه                      

                            DATE              تاریخ و محل صدور

                          EXPIRY DATEتاریخ انقضا                  

                OCCUPATIONشغل                                

     PLACE VISA TO BE ISSUEDمحل اخذ ویزا        

     DURATION OF STAY IN IRAN مدت اقامت در ایران  

  نام و نام خانوادگی میزبان

  
  

  .جهت اتباع کشورهای عربی درج نام جد در فرم الزامی است •
 . لطفاً با حروف درشت تایپ شود •
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  اتباع آمریکاییۀد ویژ درخواست روادیۀ پرسشنامۀضمیم •
  
  

 .  سفر دعوت شونده به جمهوری اسالمی ایران به طور دقیق مشخص شودۀ برنام-1
  
  
  
  

  محل اقامت در جمهوری اسالمی ایران -2
  )آدرس دقیق و شماره تلفن(

  
  
  
  
   افراد مورد مالقات در جمهوری اسالمی ایران -3
  
  
  
  
  ن  تاریخ ورود و خروج از جمهوری اسالمی ایرا-4
  
  
  

شـخص دعـوت    )  ای  صـفحه مشخـصات گذرنامـه     (ضمناً تصویر گذرنامۀ آمریکایی     

 . شونده را به پیوست ارائه فرمایید
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 المللی بررسی درخواست عضویت در مجامع علمی بینفرآیند
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  اطالعات مربوط به آثار پیشنهادی برای چاپپرسشنامه 
  

  ...............تألیف، ترجمه، گردآوری، تصحیح و

  ) علمیهیأتمخصوص اعضای (

  

 دانشگاه عالمه طباطبایی
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  : مربوط به صاحب اثر اطالعات -1

  دانشگاه  رشتۀ تحصیلی  درجۀ تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  
  
  
  

      

  دانشکده  وزشیگروه آم   دانشگاهیۀمرتب

  
  
  

    

  :تلفن:                                                                         محل کار:             نشانی
  :تلفن:                                                                                                   منزل

  

  :ثار دیگر لطفاً نام اثر را بنویسید در صورت داشتن آ-2

  
  

  : توضیح در مورد سابقه تدریس در درس وابسته به موضوع کتاب-3

  
  

  □تجدید چاپ     □  چاپ اول: نوبت چاپ -4

  : اطالعات مربوط به نوع اثر-5

  :فارسیبه نام اثر 

  □  سایر موارد   □تصحیح   □گردآوری و تدوین    □ترجمه     □تألیف   :نوع اثر
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  :عات مربوط به اثر ترجمه شده اطال-6

  :عنوان کتاب به زبان اصلی

  □ترجمه و اقتباس    □ترجمه   :نوع اثر

  :زبان اصلی کتاب            :نام نویسنده کتاب
  :سال انتشار              :نام ناشر
  :شابک    :قطع    :نوبت چاپ    :تعداد صفحات     :شمارگان

  :شابک دوره

  □ خیر    □ بلیه شده است؟   آیا در این ترجمه اضافات یا اصطالحاتی ارائ

   □ دانم نمی             □خیر     □ بلی          آیا این کتاب قبالً به فارسی ترجمه شده است؟

  مشخصات آن را بنویسیدمثبت بودن پاسخ در صورت 
  

  : اطالعات مربوط به کتاب تصحیح شده-7

  :عنوان کتاب
  :نام مؤلف

  است؟سالی اثر مربوط به چه 

  □خیر     □ بلی  بالً تصحیح شده است؟آیا این اثر ق

  :در صورت مثبت بودن پاسخ مشخصات آنها را بنویسید
  

  :کاربرد و امتیاز ویژه این تصحیح
  

  آیا نسخه معتبری از متن اصلی وجود دارد که در دسترس نیست؟
  :مشخصات و محل نگهداری آن را بنویسیدمثبت بودن پاسخ در صورت 
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  : کتاب اطالعات مربوط بهر سای-8

  های تحصیلی دوره  محتوای علمی

    دانشگاهی پیش    درسی

    کاردانی    کمک درسی

    کارشناسی    مرجع

    کارشناسی ارشد    تحقیقی

    سایر    دکتری

    های غیر دانشگاهی مورد استفاده رشته

  

  □خیر     □ بلی   آیا مشابه این کتاب قبالً چاپ شده؟

  . چاپ و نشر مجدد این کتاب شرح دهیددر صورت پاسخ مثبت دالیل خود را برای

  : فهرست برخی منابع و مأخذ مورد استفاده در این اثر-9

  
  
  

  :عوامل مؤثر در انتخاب اثر

  □  ....و سایر     □ فرصت مطالعاتی    □نیاز درسی 

  □خیر     □ بلی     ؟آیا این کتاب قبالً به انتشارات دیگری پیشنهاد شده است

  :ی چاپ کتابپیشنهادی براشمارگان  -10

  ....................................قطع پیشنهادی برای چاپ..............................     تعداد تقریبی صفحات کتاب

  □خیر     □  بلی ده شدهاآم...................................     .:طرح پشت جلد کتاب
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  :سایر توضیحات
  
  

  □خیر     □ بلی رد؟ اثر نیاز به ویرایش دا آیا -11

  □ هر دو     □ تخصصی     □ادبی   نوع ویرایش را تعیین فرماییدپاسخدر صورت مثبت بودن 

  

د لطفاً جدول زیـر را  یا ا افرادی همکاری داشتهباین کتاب ...  ترجمه و /  در صورتی که در تألیف       -12

  :تکمیل فرمائید

 درصد سهم همکاران  لمی عۀمرتب  رشتۀ تحصیلی  درجۀ تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  
  
  
  
  
  

        

  
  :اولویت و ترتیب ذکر نام مؤلف و همکاران در روی جلد کتاب

  امضا
  تاریخ 

  

  :نظر شورای انتشارات 

حیح چاپ و یا تجدید چاپ این کتاب موافقـت          صبا تألیف، ترجمه، ت   ................................. .شورای انتشارات در جلسه مورخ    
  .کرد
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  اطالعات مربوط به آثار پیشنهادی برای چاپپرسشنامۀ 
  

  ...............تألیف، ترجمه، گردآوری، تصحیح و

  )خارج از دانشگاهمخصوص (

  دانشگاه عالمه طباطبایی
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   : اطالعات مربوط به صاحب اثر-1

  دانشگاه  رشتۀ تحصیلی  درجۀ تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  
  
  

      

  :                                                        تلفن:                 محل کار:             نشانی
  :تلفن:                                                                                                   منزل

  
  : در صورت داشتن آثار دیگر لطفاً نام اثر را بنویسید-2

  
  

  □جدید چاپ ت    □  چاپ اول:  نوبت چاپ -3
  
  : اطالعات مربوط به نوع اثر-4

  :فارسیبه نام اثر 
  □  سایر موارد   □تصحیح   □گردآوری و تدوین    □ترجمه     □تألیف   :نوع اثر

  
  : اطالعات مربوط به اثر ترجمه شده-5

  :عنوان کتاب به زبان اصلی
  □ترجمه و اقتباس    □ترجمه   :نوع اثر

  :کتابزبان اصلی             :نام نویسنده کتاب
  :سال انتشار              :نام ناشر
  :شابک    :قطع    :نوبت چاپ    :تعداد صفحات     :شمارگان

:شابک دوره  

  □خیر     □ بلی  آیا در این ترجمه اضافات یا اصالحاتی ارائه شده است؟  
   □ دانم نمی             □خیر     □ بلی         آیا این کتاب قبالً به فارسی ترجمه شده است؟ 

   مشخصات آن را بنویسیدمثبت بودن پاسخدر صورت 
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  : اطالعات مربوط به کتاب تصحیح شده-6
  :عنوان کتاب

  :نام مؤلف
   است؟سالیاثر مربوط به چه 

  □خیر     □ بلیآیا این اثر قبالً تصحیح شده است؟  
  :در صورت مثبت بودن پاسخ مشخصات آنها را بنویسید

  
  :کاربرد و امتیاز ویژه این تصحیح

  
  خه معتبری از متن اصلی وجود دارد که در دسترس نیست؟آیا نس

  :مشخصات و محل نگهداری آن را بنویسیدمثبت بودن پاسخ در صورت 
  
  : سایر اطالعات مربوط به کتاب-7

  های تحصیلی دوره  محتوای علمی

    دانشگاهی پیش    درسی

    کاردانی    کمک درسی

    کارشناسی    مرجع

    کارشناسی ارشد    تحقیقی

    سایر    یدکتر

    های غیر دانشگاهی مورد استفاده رشته

  □خیر     □ بلیآیا مشابه این کتاب قبالً چاپ شده؟   
  . دالیل خود را برای چاپ و نشر مجدد این کتاب شرح دهید،در صورت پاسخ مثبت

  
  : فهرست برخی منابع و مأخذ مورد استفاده در این اثر-8

  
  :عوامل مؤثر در انتخاب اثر

  □...  .و سایر     □فرصت مطالعاتی     □سی نیاز در
  □خیر     □ بلی.     آیا این کتاب قبالً به انتشارات دیگری پیشنهاد شده است
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  : پیشنهادی شما برای چاپ کتابشمارگان -9

  ....................................قطع پیشنهادی برای چاپ..............................     تعداد تقریبی صفحات کتاب

  □   خیر     □    بلی ده شدهاآم...................................     .:طرح پشت جلد کتاب

  :سایر توضیحات
  

  □خیر     □ بلی  آیا اثر نیاز به ویرایش دارد؟ -10
  □ هر دو   □  تخصصی    □ ادبی   نوع ویرایش را تعیین فرماییدپاسخدر صورت مثبت بودن 

  
  :فرمائید زیر را تکمیل د لطفاً جدولیا داشته ا افرادی همکاریبکتاب  این.. .ترجمه و/در صورتیکه در تألیف-11

 درصد سهم همکاران   علمیۀمرتب  رشتۀ تحصیلی  درجۀ تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  
  
  

        

  :اولویت و ترتیب ذکر نام مؤلف و همکاران در روی جلد کتاب
  امضا

  
  
  

  :دانشکدهنظر شورای انتشارات 
حیح چاپ و یا تجدید چاپ این کتاب        صبا تألیف، ترجمه، ت   ................................. .در جلسه مورخ  دانشکده  ی انتشارات   شورا

  .موافقت کرد
  

 دبیر شورای انتشارات دانشکده
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    و تصحیح ، ترجمه قرارداد تألیف

تقاطع ،   المپیک دهکدهتهران، بلوار :   نشانی  به دانشگاه رئیس/ هشیمعاون پژو.......................... .  آقای  قرارداد بین این 
   شمارۀ به ....................  فرزند..........................آقای شود و  می نامیده  دانشگاه قرارداد   در این کهبزرگراه شهید همت 

 قرارداد    در این که ..........................................................................................................    نشانی به ،.............  شناسنامۀ
  .شود شود منعقد می  می نامیدهاثر   صاحب

  دهنامیاثر   قرارداد    در این که )   چاپ (  و انتشار کتاب  چاپ  حق واگذاری:  از  است  قرارداد عبارت موضوع -1  مادۀ
  .شود می

  ، فهرست مقدمه:  قرار دهد  در اختیار دانشگاه  مطالب  این  را همراه  آن  کامل د متنشو تعهد میم اثر   صاحب-2  مادۀ
  .، نمودارها و تصاویر  جداول  ارائۀ  لزوم  و درصورت  و اشخاص  اماکن  اعالم ، فهرست  منابع ، فهرست  مطالب تفصیلی

  واگذار نکرده)   یا حقوقی  از حقیقی اعم (  دیگری  شخص  را به  و نشر آن  چاپ  حق شود که تعهد می اثر م صاحب - 3  مادۀ
  .و نخواهد کرد

 از   پس  آن  قطعی  و میزان  است  شده نگاری  حروف   صفحۀ..............بر    اثر مشتمل  صفحات  تعداد تقریبی-4  مادۀ
  .شود  می  مشخص  نهایی  آرایی صفحه

 اثر با   و شمارگان  چاپ  جلد، دفعات ، طرح ، قطع آرایی ، صفحه  حروف ، نوع  چاپ  چگونگی  دربارۀ گیری  تصمیم-5  مادۀ
  .  است دانشگاه

کند و تمدید   می  اثر خریداری  عقد قرارداد، از صاحب  از تاریخ  سال.........   مدت  اثر را برای  حقوق  کلیۀ  دانشگاه- 6  مادۀ
  .  خواهد پذیرفت  صورت  طرفین ، با توافق) مذکور  مدت  از پایان پس(رداد، قرا

 و با   وقت  را در اسرع آن)  قرارداد  این2   مادۀ موضوع( اثر   کامل  متن  از دریافت شود پس  متعهد می  دانشگاه-7  مادۀ
  . کند توزیعوجه   مؤثرترینبه  و   چاپ  نسخه.......... شمارگان

   و نام ، درصد مشارکت  سهم  است  اثر موظف  باشد صاحب  شده  نفر تهیه  از یک  بیش  اثر توسط  که درصورتی -8  مادۀ
   مشخص زیر جدول  اثر و مطابق  عنوان  جلد و یا صفحۀ  در پشت  آنان  ذکر اسامی  اولویت  را براساس  از همکاران هریک

  :کند

  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  امضا محل  درصد مشارکت   اولویت یب ترت  اثر به  یا صاحبان  صاحب نام

 100%  

  . ندارد  مسئولیتی گونه  هیچ  همکاران الزحمۀ  حق  پرداخت  به  نسبت دانشگاه.  تبصره

  .گیرد  می  صورت  دانشگاه  اثر، توسط  صاحب الزحمۀ  تولید و حق های  هزینه  به  اثر با توجه  گذاری  قیمت-9  مادۀ 

   پس  کهشود  برآورد می ریال .................   جلد کتاب  پشت بهایدرصد ...............  قرارداد براساس یبی تقر مبلغ -10  مادۀ
  :شود  می  پرداخت  دانشگاه  امور مالی  توسط  ترتیب  این  به  مرحله  در سه از کسر مالیات

  ) قرارداد  این2   مادۀ موضوع( اثر   کامل متن   از دریافت ، پس ریال.....................  معادل % 40 -  الف

    چاپخانه  اثر به  تأیید شدۀ  متن  ارسال ، حین ریال.......................  معادل % 40 -   ب

   اثر  قطعی  بهای  از تعیین  قرارداد، پس  مبلغ  باقیماندۀ-   ج

   قیمت  اثر را بر اساس الزحمۀ  حق  نهایی  مبلغ هد بود و دانشگاه از انتشار اثر خوا  قرارداد، پس  قطعی مبلغتعیین :  تبصره
  . خواهد کرد  حساب  اثر تسویه  و با صاحب ، تعیین  جلد نهایی پشت

  .شود  اثر اهدا می  صاحب  به  دانشگاه  از اثر از سوی   نسخه  ، تعداد  الزحمه  حق  بر پرداخت عالوه - 11  مادۀ

   برای  که  تخفیفی  را طبق  شده  چاپ های  درصد از کتاب  اثر، سی  صاحب  و درخواست  تمایل رت در صو دانشگاه.   تبصره
  .کند  واگذار می  وی شود به  می  قایل  کنندگان توزیع

  و یک   دانشگاه ، نمایندۀ  وی  از جانب ای  اثر یا نماینده  از صاحب  مرکب یهیأت قرارداد در   این  موارد اختالف-12  مادۀ
  .  است  بررسی  قابل  الطرفین داور مرضی

  .  است  االتباع  الزم  طرفین  و برای ، قطعی اختالف  حل هیأت   رأی-1-12   تبصره

 خود را  ، نظر نهایی  جلسه  تشکیل  از زمان  ماه  یک  مدت  حداکثر ظرف  است  موظف  اختالف  حل هیأت -2-12   تبصره
  . کند اعالم

  .شود  می  پرداخت  طرفین  از سوی  و بالمناصفه  تعیین  دانشگاه  وسیلۀ ، به  اختالف  حل هیأت   خدمات الزحمۀ  حق-2-13   تبصره

   یکسان  نسخ اعتبار کلیۀکه  رسید   طرفین  امضای  و به  شد تنظیم  نسخه3 و در   تبصره6،   ماده12 بر   قراداد مشتمل  این
  . است

  دانشگاه رئیس/ معاون پژوهشی        کدهرئیس دانش     اثر احبص
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  ویرایش قرارداد 

تهران، بلوار :   نشانی به  طباطبایی   عالمه دانشگاه رئیس/  معاون پژوهشی........................................  آقای  قرارداد بین این

 آقای /  و خانم  طرف از یک شود  می نامیده  دانشگاه قرارداد   در این کهتقاطع بزرگراه شهید همت ،   المپیک دهکده

از    ........................................................................  نشانی  به...............  شناسنامه  شماره  به.............فرزند ..........................
  .شود  دیگر منعقد می طرف

  : از  است ارت قرارداد عب  موضوع-1 

از قرار هر ........................ .صفحۀ...................... .در تعداد تقریبی................................ .کتاب......................... .ویرایش
  ریال ...................... .صفحه

  .  است ......................  انعقاد قرارداد مدت  از تاریخ: قرارداد  مدت- 2

 دو  در   که  است ریال.........................  جمعاً معادل1 در بند   قرارداد مندرج  امور موضوع  کلیۀ  بابت: قرارداد  مبلغ- 3

  . شود به ترتیب زیر توسط امور مالی دانشگاه پرداخت می  مرحله
  رائه متن ویرایش شدهدرصد مبلغ قرارداد، پس از ا......................-الف 
درصد باقی ماندۀ مبلغ قرارداد پس از اتمام کار و تعیین دقیق تعداد صفحات نهایی کتاب و صدور ................... .-ب 

  . شود گواهی انجام آن از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه و پس از اعمال  کسور قانونی، پرداخت می
 مسترد نشود،   دانشگاه  مقرر به  نگیرد یا در زمان  انجام بادقت) 1( در بند  مندرج قرارداد،   کار موضوع چنانچه:  تبصره
  . بگیرد  قرارداد پس  کند و یا اثر را از طرف  کار خودداری  انجام تواند از صدور گواهی  می  پژوهشی معاونت

  .  است  یکسان  نسخ  اعتبار کلیۀ  رسید که طرفین   امضای  و به  تنظیم  نسخه3 در   تبصره  بند و یک3 بر   قرارداد مشتمل این

  

  رئیس دانشگاه/ معاون پژوهشی      رئیس دانشکده    طرف قرارداد

  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی ......................: .......شماره
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   امور قرارداد انجام

  ... و   ، طراحی خوانی ، نمونه بازنویسی

  دهکدهتهران، بلوار :   نشانی به  طباییطبا  عالمه دانشگاه  رئیس/  معاون پژوهشی ..........................  آقای  قرارداد بین این 

 آقای/ خانم  و   طرف از یک شود  می نامیده  دانشگاه قرارداد   در این کهتقاطع بزرگراه شهید همت ،  المپیک

  ...................................................... ...................  نشانی  به..........  شناسنامه  شماره  به................. فرزند.............................. 
  .شود  دیگر منعقد می از طرف

  : از  است  عبارت قرارداد  موضوع-1 

  

  .  است ................. ..... انعقاد قرارداد   از تاریخ: قرارداد مدت - 2

  که.   است  ریال.......................... جمعاً معادل1  در بند  قرارداد مندرج  امور موضوع  کلیۀ  بابت: قرارداد  مبلغ-3 

 کسور   از اعمال  و پس  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از سوی  آن  انجام  و صدور گواهی.................. از  و پس  مرحله..............در
  .شود  می  پرداخت  دانشگاه  امور مالی ، از سوی قانونی

   مسترد نشود، معاونت  دانشگاه  مقرر به  نگیرد یا در زمان  انجام بادقت) 1( در بند   قرارداد مندرج کار موضوع  چنانچه:  تبصره
  . بگیرد  قرارداد پس  کند و یا اثر را از طرف  کار خودداری  انجام تواند از صدور گواهی  می پژوهشی

  .  است  یکسان  نسخ  اعتبار کلیۀ  رسید که  طرفین  امضای  و به نظیم ت  نسخه4 در   تبصره  بند و یک3 بر   قرارداد مشتمل این

  دانشگاه رئیس / معاون پژوهشی       رئیس دانشکده      طرف قرارداد 

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  قرارداد
  ... و ، صحافی ، چاپ ، لیتوگرافی حروفچینی

  
تهران، :   نشانی  به طباطبایی  عالمه انشگاهد رئیس/ معاون پژوهشی ...............................  آقای  قرارداد بین این 

از   کارفرما  عنوان  بهشود  می نامیده  دانشگاه قرارداد   در این کهتقاطع بزرگراه شهید همت ،   المپیک دهکدهبلوار 
  از  نمایندگی  به................  شناسنامه  شماره   به..................... فرزند............... خانم /   و آقای  طرف یک

         تلفن   ...................................................................................  نشانی  به................................
  .شود  دیگر منعقد می از طرف) پیمانکار (  عنوان به

  : قرارداد   موضوع- 1   ماده
  

  .  است                انعقاد قرارداد   از تاریخ:اد قرارد  مدت- 2   ماده
  :   پرداخت  قرارداد و نحوۀ  مبلغ- 3ماده 
 مذکور و   مراحل  از انجام  پس  کهشود  می  تعیین  ریال................................... برآورد  قرارداد براساس  مبلغ
  . خواهد شد  پرداخت  مربوط یها  صورتحساب  ارائه  از طریق  نهایی  هزینه تعیین
  :  کسر موارد قانونی- 4   ماده

  .شود  کسر می  مرحله  هر سه  از پرداخت  امور مالی  از سوی  که  پیمانکار است  بر عهدۀ  قانونی  کسورات  کلیۀ  پرداخت
  : کار  تأخیر در انجام- 5   مادۀ
   عنوان  به  ریال.......................... ر پیمانکار باشد مبلغ از قصو  ناشی  کار که  هر روز تأخیر در تحویل  ازای  به

  .شود  قرارداد کسر می  از مبلغ  دانشگاه  به  خسارت جبران
  :  پرداخت  مراحل- 6   مادۀ

   پژوهشی  تأیید معاونت از و پس....................................... از  قرارداد پس  مبلغ  درصد کل................................
  . خواهد شد  پیمانکار پرداخت  به دانشگاه

  .  است  یکسان  نسخ  اعتبار کلیۀ  رسید که  طرفین  امضای  و به  تنظیم  نسخه3   ماده6 قرارداد در  این

  رئیس دانشگاه / معاون پژوهشی       رئیس دانشکده                 پیمانکار

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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   قرارداد مقطوع

    و انتشارات  چاپ  فنیامور

  دهکدهتهران، بلوار :   نشانی به  دانشگاه رئیس/ معاون پژوهشی ......................................  آقای  قرارداد بین این 
   و آقای  طرف از یک شود  می نامیده  دانشگاه قرارداد   در این کهتقاطع بزرگراه شهید همت ،  المپیک

............................. .   متولد................... شناسنامه  شماره به  ....................فرزند....................... ..............
     : تلفن                    : نشانی  هب

  :شود  منعقد می  ترتیب  این  به  و انتشارات  در امور چاپ  فنی  خدمات  انجام  دیگر برای از طرف

   قرارداد  موضوع- 1   مادۀ

  بر حسن   و نظارت  دانشگاه  آثار مصوب  برای خوان آرا و نمونه نگار، صفحه  حروف  در گزینش  مشاوره-   الف
   امور  این انجام

    مناسب های  باال و هزینه  با کیفیت  مناسب  چاپخانه ور انتخابظ من  به  مشاوره  ارائه-   ب

   بعدیانتشارات    مراحل  آنها برای  بهینه  در استفاده و دقتپیشین    آثار چاپ های کها و زین  فیلم  بررسی-   ج

   آثار  و صحافی چاپ)  اوزالید  بررسی شامل (  لیتوگرافی  بر مراحل  نظارت- د 

 و ارشاد   فرهنگ  در وزارت  موضوع  و پیگیری  از صحافی ، خروج  کتاب  شمارش  بر مراحل  نظارت- هـ 
    نتیجه  تا حصول میاسال

  .  است  ماه................   مدت   به       تا تاریخ       قرارداد از تاریخ مدت - 2   مادۀ

   قابل  پژوهشی  اعتبارات  از محل   ریال         مقطوع  صورت به قرارداد   مبلغ- 3   مادۀ

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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  ینه ا ب در چهار مرحله)  قرارداد  موضوع براساس (  موردنظر انتشارات  وظایف  انجام ازای  به  که  است پرداخت
  :شود  می  پرداخت شرح

 تاریخ پرداخت درصد نوع کار مراحل

   25    اول

   25    دوم

   25    سوم

   25    چهارم

    100   جمع

   پژوهشی  قرارداد و تایید معاون  طرف  کار از سوی  انجام  گزارش  ارائه  به  منوط  هر مرحله پرداخت:  تبصره
  .  است دانشگاه

  ، مصوب  دولتی  در معامالت  دولت  کارکنان  و مداخله  منع  قانون نماید مشمول  قرارداد اقرار می  طرف-4   مادۀ
  . ، نیست1377  سال

   درصورت  از خاتمه  و پس  نخواهد داشت  دانشگاه  برای  تعهد استخدامی  گونه  قرارداد هیچ  این- 5   مادۀ
  .  تمدید است  قابل  طرفین تمایل

  

  دانشگاهرئیس / معاون پژوهشی               طرف قرارداد
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   امور قرارداد انجام

    علمی آثار درمورد  اظهارنظر تخصصی

  

تهران، :   نشانی   به  طباطبایی  عالمه دانشگاه رئیس /معاون پژوهشی  ................................  آقای  قرارداد بین این 
  ...............  فرزند............................خانم/   و آقای طرف از یک دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت بلوار
  ....................  تلفن.......................................................................................  نشانی به..... .......  شناسنامه  شماره به

  .شود  دیگر منعقد می از طرف

  : از  قرارداد عبارتست  موضوع-1 

     درمورد کتاب  اظهارنظر تخصصی

  .   روز است              انعقاد قرارداد  از تاریخ:  قرارداد  مدت-2 

   است  پرداخت  قابل   ریال           جمعاً مبلغ  امور فوق  کلیۀ بابت:  قرارداد  مبلغ-3 
 و   دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از سوی  آن  انجام  کار و صدور گواهی  از اتمام  و پس  مرحله  در یک  مبلغ  این که

  .شود  می  پرداخت  دانشگاه  امور مالی ، از سوی  کسور قانونی اعمال

  

   دانشگاهرئیس  /پژوهشی معاون             رئیس دانشکده      طرف قرارداد

  

  

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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   امور مقرارداد انجا

    دانشگاه  نشریات  علمی  مقاالت  دربارۀ اظهارنظر تخصصی

  

تهران، :   نشانی ، به  طباطبایی  عالمه دانشگاه رئیس/  پژوهشی ، معاون...................................  قرارداد بین این 
  به..................... فرزند................. ...... ، و آقای طرف  از یکتقاطع بزرگراه شهید همت ،   المپیک دهکدهبلوار 
 ................. تلفن............................................................................................. نشانی به ................. شناسنامه شماره

  .دشو  دیگر منعقد می از طرف

  ........................................... ..............   مقاله) داوریِ ( اظهارنظر تخصصی:  از  است ت قرارداد عبار موضوع. 1

  :نتیجۀ داوری

  

  

  

  . روز است..................   انعقاد قرارداد  از تاریخ:  قرارداد مدت. 2 

 قرارداد   طرف  در وجه ریال.............. ....................... ، جمعاً مبلغ)1( بند  موضوع  انجام بابت:  قرارداد مبلغ. 3 
....... .................  جاری  حساب  شمارۀ به.....) .......... بانککد   شمارۀ)............. (  تجارت ترجیحاً بانک ( نزد بانک

 سردبیر   از سوی  آن  انجام صدور گواهی کار و   از اتمام  و پس  مرحله  در یک  مبلغ  این  که  است  پرداخت قابل
  .شود  می  پرداخت  دانشگاه  امور مالیطریق، از   کسور قانونی  اعمالو  مجلّه

  

   دانشگاهرئیس /  پژوهشی معاون                   سردبیر/ مدیرمسؤول               قرارداد   طرف 

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی ...............: ..............شماره
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  ارزشیابی کتاب پرسشنامۀ 

 

 دانشگاه عالمه طباطبایی
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  تابمشخصات ک

  : عنوان

   □:ترجمه     □ :تألیف      :نام نویسنده

  :سال انتشار      :ناشر      :نوبت چاپ

  □سایر    □ مرجع    □کمک درسی      :کاربرد کتاب

  □کارشناسی ارشد  □ کارشناسی     □کاردانی     :کاربرد مقطع درسی

  □موارد مشترک در چند مقطع     □دکتری        

  :نام و مشخصات آثار مشابه احتمالی
  
  

  :ضیحات سایر تو
  
  

  :ارزیابی کتاب

  :ب تألیف شدهاسؤاالت مربوط به کت

   مفاهیمینگارش کتاب از نظر القا -

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی

 :کتابارزیاب مشخصات 
  : تحصیلیۀدرج      :نام و نام خانوادگی

  :عضو
  :تلفن              :نشانی منزل

 :تلفن              :نشانی محل کار
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  : تطبیق با معیارهای علمی و تحقیقی با توجه به سطح کاربردی-

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی

  :ه جدید استفاده از منابع مورد استفاد-

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی

    اعتبار علمی کتاب-

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی

  :بندی موضوع  تناسب حجم با محتوای کتاب و فصل-

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی

  : رعایت هماهنگی و یکدستی مطالب-

  □عیفض   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی

  های فنی  فهرست-

  □ضعیف   □متوسط    □ قابل قبول

   نیاز به ویرایش-

  □هیچکدام    □هردو       □ادبی    □علمی 

  : زیرنویس و توضیحات-

  □ضعیف   □متوسط    □قابل قبول 

  

  :ب ترجمه شدهاسؤاالت مربوط به کت

   دیگری به همین زبان در زمینه مربوط موجود است؟ های با آیا کت-

  □دانم نمی    □خیر     □یبل

   آیا ترجمه دیگری از این کتاب موجود است؟-
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  .در صورتی که پاسخ مثبت است لطفاً نام آنها را بنویسید
  

  □نداردتطبیق     □داردتطبیق     : عنوان فارسی با متن اصلی-1

  □تازگی ندارد    □تازگی دارد           : اثر-2

  
 ید؟کن   ترجمه حاضر را با عنایت به متن اصلی چگونه ارزیابی می-

  □ترجمه بینابین      □ به لفظظترجمه لف        □برداشت آزاد از متن اصلی

   یک دستی و روانی ترجمه در متن حاضر چگونه است؟-

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی

  کنید؟  آشنایی مترجم را به روح دو زبان چگونه ارزیابی می وها و اصطالحات  با توجه به معادل گزینی، کاربرد واژه-

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب    □عالی: زبان اصلی

  □ضعیف   □متوسط    □خوب    □بسیار خوب   □عالی :زبان ترجمه

  

  :سؤاالت مربوط به تصحیح، شرح و تحشیه

  □خیر     □یبل   تحشیه دارد؟ / شرح / آیا کتاب حاضر نیاز به تصحیح  -1

 □خیر     □یبل      تحشیه شده است؟ / شرح / آیا کتاب قبالً تصحیح  -2

 □خیر     □یبل          ترین نسخ موجود است؟ یا متن اصلی از قدیمیآ -3

  تر را نام ببرید های قدیمی  در صورتی که پاسخ منفی است لطفاً نسخه یا نسخه-3-1
  

  :نظر نهایی بررسی کننده

  شما در مورد چاپ این کتاب چیست؟ارزشیابی نظر جهات مجموع با عنایت به 

  □مورد قبول نیست    □با تغییراتی مورد قبول است    □تمورد قبول اس
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   دارید؟هاییچنانچه با تغییراتی کتاب قابل چاپ است، برای بهبود کیفیت اثر چه پیشنهاد یا پیشنهاد
  
  

  .اگر چاپ کتاب مورد قبول نیست، اهم دالیل خود را به اختصار بنویسید
  
  

  است؟د چه تعدامناسب برای این کتاب شمارگان به نظر شما 
  
  

  سایر توضیحات
  
  

  :نام و نام خانوادگی
  :تاریخ

  امضا
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  قرارداد

  رساله دانشجویی/ نامه  اجرای پایان

  )ICTنامۀ  موضوع موافقت(

ــرارداد ــن قــ ــینایــ ــتۀ................................................ . بــ ــشجوی رشــ ــشانی .......................................دانــ ــه نــ  بــ
  به نشانی.................................  و رئیس دانشکدۀ ...................................................................

  .شود منعقد می

   هدف قرارداد-1ماده 

رسـالۀ دورۀ   / نامـه      پایـان   در قالـب   ................................................................بـا عنـوان     ) ICT(بررسی موضوع مرتبط با     
  ................................ دکتری 

  

   مدت اجرای قرارداد-2ماده 

  . شود نامۀ کارشناسی ارشد یک سال و رسالۀ دکتری دو سال تعیین می مدت اجرای پایان
، بـه تـشخیص شـورای تحـصیالت      هرگاه به دالیل موجه اجرای طرح فوق در مدت تعیین شده به پایان نرسد     –تبصره   

  .تکمیلی دانشکدۀ مربوط و تأیید رئیس دانشکده، مهلت تعیین شده تمدید خواهد شد

  
   شروع قرارداد-3ماده 

  . شود نامه شروع می از تاریخ انعقاد قرارداد مدت اجرای پایان
  

   مبلغ قرارداد-4ماده 

 برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به         1/2/83  مورخ 381/190نامۀ شماره     مبلغ قرارداد با توجه به موافقت     
  .شود  ریال تعیین می000/000/90 و 000/000/30ترتیب 

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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   نحوۀ پرداخت-5ماده 

هـای    زارش استاد راهنما و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مبنی بر انجام دفاع و ارائه نـسخه                گ بر اساس    -5-1
  . شود ، مبالغ تعیین شده به حساب دانشکده واریز می) نسخه6 (رساله/ نامه  نهایی از پایان

رساله برای ارائه به دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی در نظر گرفتـه شـده کـه در           /  یک نسخه از پایان نامه       -1تبصره  
  .اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه قرار خواهد گرفت

  :، به شرح زیر استاستشورای عالی اطالع رسانی د مورد تأکی سایر مواردی که رعایت آنها -2تبصره 
نامه کارشناسی ارشد و دو مقالـه بـرای هـر رسـاله دکتـری در نـشریات                    ارائه حداقل یک مقاله برای هر پایان         -1

   پژوهشی و با قید حمایت مالی دبیرخانه در بخش قدردانی مقاله–علمی
نامه و کلیه مستنداتی که بر اساس مطالعه انجام شـده        در بخش قدردانی پایان   دبیرخانه مذکور   قید حمایت مالی     -2

 . شوند تولید می

 رساله/ نامه  ارائه یک نسخه الکترونیکی به همراه نسخه چاپی از پایان -3

  :شود  سهم عوامل به شرح زیر تعیین می-5-2
   دانشجو درصد33 -
   استاد راهنما درصد25 -
  ها  هزینهرب، مقاالت و سایا هزینه کت درصد17 -
   حق باالسری دانشگاه درصد25 -
  .  از مبلغ مصوب قابل پرداخت خواهد بود درصد10 مادۀ حاضر پس از کسر 2و 1درصدهای یادشده در بندهای  -1تبصره 
   2 تسویه حساب دانشجو در زمان فراغت از تحصیل منوط بـه اقـدام درخـصوص مـوارد یـاد شـده در تبـصره                          -2تبصره  

  .  خواهد بود1-5بند 
 نسخه تنظیم شده که هر یک دارای  3منعقد و به تعداد     .......................... . تبصره در تاریخ   4 بند و    2 ماده،   5ارداد در   این قر 

  .اعتبار یکسان است
  رئیس دانشکده          التحصیل فارغ / جودانش
  رشتۀ
  :مقطع
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  قرارداد

  
  رساله دانشجویی/ نامه  اجرای پایان

و .................................................................. .بـه نـشانی   ) ارفرماک........................................................  (........ بین این قرارداد 
و ..................................... ..............التحـصیل رشـته بـه نـشانی         فـارغ / دانشجو...................................و.............. .شماره تلفن 
  .شود منعقد می......................... .شماره تلفن

   هدف قرارداد-1ماده 

  .............................دکتری رسالۀ دورۀ / نامه   پایان با عنوان زیر در قالب اهداف مورد نظر کارفرما بررسی موضوع مرتبط با
  :رساله دانشجویی/ نامه   پایانعنوان

   مدت اجرای قرارداد-2ماده 

  . شود نامۀ کارشناسی ارشد یک سال و رسالۀ دکتری دو سال تعیین می مدت اجرای پایان

   شروع قرارداد-3ماده 

  . شود نامه شروع می از تاریخ انعقاد قرارداد مدت اجرای پایان

   مبلغ قرارداد-4ماده 

کـه پـس از اجـرای       شود    تعیین می ...........................................) .به حروف (ریال  ........................ .......................مبلغ قرارداد 
  . قرارداد قابل پرداخت است5نامه به شرح مندرج در ماده  پایان

   نحوۀ پرداخت-5ماده 

ان راهنما و مشاور رسیده و ممهـور بـه مهـر             کارفرما موظف است پس از دریافت تأییدیۀ دفاع که به امضای استاد            -5-1
  . رساله، مبلغ قرارداد را به حساب دانشگاه واریز نماید/ نامه  دانشکده باشد و یک نسخه از پایان

  :شود  سهم عوامل به شرح زیر تعیین می-5-2
   دانشجو درصد70 -
   استاد راهنما درصد20 -

  : ..............................تاریخ
 دانشگاه عالمه طباطبایی : .............................شماره
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   حق باالسری دانشگاه درصد10 -
 نسخه تنظیم شده کـه هـر یـک دارای اعتبـار             3منعقد و به تعداد     .......................... . بند در تاریخ   2 ماده،   5ین قرارداد در    ا

  .یکسان است

  

  طرفین قرارداد                                                

  :کارفرما          :التحصیل فارغ/ دانشجو 
  :سمت              : شتۀ ر
  :قطعم
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  بسمه تعالی

  
  م طرح تألیف پیشنهادیفر

  
  :ـ مشخصات کلی1

  :الف ـ عنوان کتاب درسی
  :ب ـ مقطع درسی

  :ج ـ تعداد واحد درس
  :د ـ تعداد صفحات تقریبی کتاب پس از نگارش

  : ـ زمان تقریبی تحویل اثره
  
  
. ـ معرفی اجمالی طرح و محتوای کلی کتاب و شرح مختصر محورهای اصلی و ضـرورت تـألیف                 2
  ) صفحه تقریبی گزارش شود، لطفاً فهرست مطالب را در قسمت بعدی درج نمایید5 تا 4تواند در  این قسمت می(
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  .فهرست عناوین مطالب اصلی و فرعی کتابـ 3
  ) صفحه تقریبی باشد5 تا 3تواند حدود  این قسمت می(
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  .شود ای که در تألیف کتاب استفاده می نابع و مأخذ برگزیدهمـ 4
  )این منابع شامل کتب فارسی، عربی و التین و مقاالت فارسی و التین و عربی خواهد بود(
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  :سایر توضیحات ضروریـ 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


