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                     پیوست:   تفاهم نامه ی پشتیبانی علمی

 

 

 عالی سطوح فضالی به رسانی خدمت لزوم و حوزوی فرهیختگان علمی رشد در پژوهش بودن محوری به عنایت با
 سرای پژوهش علمی همیاری و مشاوره مراکز محسوس کمبود و چهار و سه سطح علمی رساله ارائه در خارج و

 زیر نکات به را محترم فضالی توجه قبال و نمایدمی ارائه سه و چهار سطح علمی هایرساله تدوین در خدماتی را
 :نمایدمی جلب

 توسعه و رشد و گرپژوهش افزایی دانش چهار، و سه سطح علمی رساله ارائۀ و پژوهش از هدف نیست تردیدی ـ 1
 علمی، رساله تدوین در محور طبعا و. باشدمی الهی قرب عالیۀ نیت با و اسالمی جامعه به خدمت راستای در علوم

 به گرپژوهش به همیاری و مشاوره اساس همین بر باشدمی مشاور و راهنما بزرگوار اساتید همکاری با گرپژوهش
 محوریت بایستمی مراحل کلیه در گرپژوهش و بود نخواهد سرای پژوهش به او طرف از پژوهش کار واگذاری معنای

 .باشد داشته نظر در را خود علمی فعالیت
 اساتید از لذا داده قرار مدنظر را حوزوی فرهیختگان علمی هایرساله به بخشی کیفیت سرای پژوهش که آنجا از ـ 2

 هزینه پرداخت طبعا و آوردمی عمل به دعوت همیاری و مشاوره برای مختلف موضوعات در فن صاحب و برجسته
 طرف از. رودمی شمار به تجربه و علم صاحبان تکریم در کوچکی سهم فن، صاحب بزرگوار اساتید گذاری وقت
 خواهد مجموعه برعهده همیاری و مشاوره هزینه از توجهی قابل بخش سرای پژوهش حمایتی هدف به توجه با دیگر
 هایهزینه از بخشی تنها شده گرفته نظر در همیاری و مشاوره هزینه پرداخت در گرپژوهش برای که سهمی و بود

 .باشدمی مربوطه
سرای پژوهش حجت االسالم سید ابراهیم امینی و آقای/خانم دفتر  نکات فوق این قرارداد بین مسئول با توجه به

 گردد:............ به شرح زیر منعقد می...........................

 :سرای پژوهشـ تعهدات  3
 با رساله از دفاع تا تدوین طرح تفصیلی در تدوین رساله سطح سه/چهار از شکلی و محتوایی همیاری و مشاوره

 گرپژوهش افزاییدانش گیریجهت با و مشاور و راهنما استاد و گرپژوهش شخص محوریت
     ماه بیشتر ...... /    ماه   /    3ماه   /    2ماه  1   حداقلـ زمان همیاری:  4
  گر:ـ تعهدات پژوهش 5

از  سرای پژوهشهای برنامه و توصیه اجرایهای ارائه شده و ، مطالعه فیشسرای پژوهشارتباط مداوم علمی با دفتر 
 ابتدای کار تا دفاع

 ـ نکات قابل توجه: 6
 باشد.گر مبلغ پرداخت شده توسط وی قابل استرداد نمیپژوهش ـ در صورت انصراف 1ـ  6
گیری در تدوین رسالۀ علمی سطح سه و گر عالوه بر بهرهها و مطالب پیشنهادی ارائه شده به پژوهشـ فیش 2ـ  6

 گر جهت تبدیل به کتاب یا مقاله علمی استفاده شود.تواند توسط پژوهشچهار می



ها و مطالب پیشنهادی ارائه شده جهت غنا بخشی و ارائه خود را در استفادۀ بهینه از فیشـ سرای پژوهش حق  3ـ  6
داند همچنین سرای پژوهش حق نشر فیش ها و مطالب های دفتر پژوهشی محفوظ میها و رسالهمقاالت و کتاب

شود و عنوان آن کتاب نتشر میپیشنهادی را دارد، طبیعی است مطالب پیشنهادی بعد از تغییرات مستلزم کتاب و مقاله م
ای است که تغییرات محتوایی و شکلی جهت تبدیل آن به کتاب و مقاله را ایجاد کرده و طبعا با و مقاله با نویسنده

 عنوان خود وی منتشر خواهد شد.
جهت  گر درخواست استخراج مقاله و یا تدوین کتاب از مطالب پیشنهادی ارائه شدهـ در صورتی که پژوهش 4ـ  6

گر منعقد رساله سطح سه و چهار را دارد این کار مستلزم قرارداد جدیدی است که با سرای پژوهش و شخص پژوهش
 شود.می
توانند با توافق هر دو طرف و یا تمایل یکی از طرفین ـ بعد از انعقاد قرارداد قبل از شروع همیاری طرفین می 5ـ  6

 باشد.وع همیاری علمی قرارداد قابل فسخ نمیقرارداد را فسخ نمایند، ولی بعد از شر
 : این قراردادخدمت قابل ارائه در  وانعن -7

 گر پژوهش شخص محوریت با سه/چهار سطح رساله تدوین در گر پژوهش با شکلی و محتوایی همیاری و مشاوره
 گر پژوهش افزاییدانش گیری جهت با و مشاور و راهنما استاد و
 ـ تعهدات مالی: 8

تسهیل ارائه مشاوره و خدمات علمی و جذب همیاری اساتید مربوطه و خدمات علمی و شکلی شامل همیاری  جهت
 گردد.گر به حساب سرای پژوهش واریز میدر هر کدام از موارد فوق مبلغی از جانب پژوهش

غ ............................. به شماره حساب سرای ـ جهت مورد/موارد ........................................................ مبل 1ـ  8
 پرداخت گردید. حضورا / به مسئول دفتر سرای پژوهش  پژوهش واریز گردید 

 های ـ باقیمانده مبلغ در یک/ دو/ سه قسط طی چک/چک 2ـ  8
 ...........شماره ....................................... تاریخ .............................

 شماره ....................................... تاریخ ........................................

 شماره ....................................... تاریخ ........................................
گر محترم ........................................ با سرای پژوهش تسویه حساب و در تاریخ ........................................  پژوهش

 نمود.
 من اهلل التوفیق                                                                                                                    

 
 گرامضاء مسئول اداری ـ مالی دفتر خدمات علمی سرای پژوهش                    نام و امضاء پژوهش      
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