توافقنامه سطح خدمت
توافقنامه سطح خدمت "حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی"
.1

مقدمه

در راستای گسترش پژوهشهای كاربردی و توسعهای اثربخش از طریق ایجاد بستری مناسب برای تعامل
علمی و فناورانه میان صنعت گاز و دانشگاهها ،مراكز آموزش عالی و نهادهای آموزشی و پژوهشی مورد تأیید
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ,در جهت ایجاد و تقویت شبکههای علمی ،مدیریت پژوهش و فناوری
شركت ملی گاز ایران و شركتهای تابعه هر ساله اقدام به حمایت از پایان نامههای تحصیالت تکمیلی در
مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا مینماید.
 .2هدف
اهداف كلی حمایت از پروژه های پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در سطح صنعت نفت به شرح زیر است:
●

ساماندهی و نظام مند نمودن موضوعات و اولویتهای پژوهشی در قالب پایان نامه ها ،پرهیز از موازی
كاری در این زمینه با هدف تقویت چرخه مدیریت دانش و هم افزایی علمی در سطح صنعت نفت.

●

گسترش پژوهشهای كاربردی و توسعهای اثربخش از طریق ایجاد بستری مناسب برای تعامل علمی و
فناورانه میان صنعت نفت و دانشگاهها ،مراكز آموزش عالی و نهادهای آموزشی و پژوهشی خارج از
صنعت نفت در جهت ایجاد و تقویت شبکه های علمی.

●

توسعه ارتباط صنعت با دانشگاهها و مراكز علمی و پژوهشی جهت تبادل اطالعات و دستاوردهای علمی و
فناوری.

●

به كارگیری و استفاده از ایدههای علمی -پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها ،مراكز
آموزش عالی و نهادهای آموزشی و پژوهشی به عنوان منابع نوآور ایده های بالقوه برای رفع تنگناهای
اجرایی ،بهبود كیفیت ،صرفه جویی در هزینهها و ارائه راهحلهای نوآورانه و نیز تشویق و ترغیب اساتید و
دانشجویان به تولید علم.
 .3مسئولیت
در راستای بهرهمندی هرچه بیشتر از توانمندیهای علمی،پژوهشی و اجرائی مراكز دانشگگاهی در انجگام

تحقیقات مرتبط با صنعت گاز و نیز با هدف یکپارچگی و هماهنگی در اجگرای دسگتورالعمل نحگوه تشگویق و
حمایت از پایان نامههای مقاطع كارشناسی ارشد/دكتری ابالغیه شماره 21/1 -21112مورخ  22/5/11لحگا
موارد ذیل ضروری میباشد.
 پروژههایی مورد حمایت قرار میگیرند كه كمتر از دو ماه برای پروژه های كارشناسی ارشد و شگش
ماه برای پروژههای دكتری از زمان تصویب آنها در كمیته تحصیالت تکمیلی دانشگاه گذشته باشد.

 موضوعاتی مورد تأیید قرارخواهند گرفت كه مطابق با سرفصلهای پیشنهادی و در راستای اهگداف و
اولویتهای شركت ملی گاز ایران باشد.
 اساتید راهنما و مشاور هریك بطور همزمان حداكثر میتوانند راهنمایی سه پروژه كارشناسی ارشگد و
یا یك پروژه كارشناسی ارشد و یك دكتری را در ستاد و شركتهای تابعه برعهده داشته باشند.
تبصره :1سرفصلهای پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه هگا ,سگالیانه در پایگگاه اطالعگاتی مگدیریت
پژوهش و فناوری شركت ملی گاز ایران به آدرس  http://research.nigc.irبارگذاری می گردد.
مدارك مورد نیاز جهت اخذ حمایت مالی از مدیریت پژوهش و فناوری شركت ملی گاز ایران به شرح
زیر می باشد:
 ارائه معرفینامه رسمی از دانشگاه ها با ذكر نام دانشجو و عنوان پروژه خطاب بگه مگدیر پگژوهش و
فناوری شركت ملی گاز ایران
 تأییدیه تحصیالت تکمیلی از گروه آموزش  /گروه پژوهش دانشگگاه مبنگی بگر اعگالم تگاریي تصگویب
پروپوزال در كمیته تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 تکمیل فرم درخواست حمایت از پایاننامه كه از طریق پایگاه اطالعاتی مدیریت پژوهش و فنگاوری در
بخش حمایت از پایان نامهها قابل برداشت می باشد.
تبصره  :2حتماً به یکسان بودن عنوان پروژه در فرم تصویب شورای تحصیالت تکمیلی  ،نامه های اساتید
و فرمهای پروپوزال و قرارداد در كلیه مراحل از ارائه مدارك اولیه برای درخواسگت حمایگت از پایگان
نامه تا ارائه مدارك پایان پروژه و گزارش نهایی توجه داشته باشید.
 .4هزینه ها و پرداخت ها
سقف مبلغ جهت حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی بر اساس ابالغیه شماره  22/2-124مورخ
 1321/3/2به شرح زیر می باشد:
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تبصره :3در پروپوزال و متن قرارداد می بایست تنها نام یك استاد راهنما ذكر گردد.

تبصره :4فرم های مربوط به نحوه گزارش دهی پروژه  ,نحوه ارائه مقاله و نحوه پرداخت در پایگاه اطالعاتی
مدیریت پژوهش و فناوری شركت ملی گاز ایران در منوی "حمایت از پایان نامه ها "موجود می باشد.

 .5دوره عملکرد
دوره زمانی حمایت از پایان نامه كارشناسی ارشد  11ماه و پایان نامه دكتری  31ماه می باشد.
تبصره :5در صورت درخواست تمدید حداكثر برای پایان نامه كارشناسی ارشد تا  1ماه و برای پایان نامه
دكتری تا  11ماه حسب صالحدید موافقت خواهد گردید.
 .1خاتمه توافقنامه

پایان نامه های تحصیالت تکمیلی حمایت شده مشروط به شرایط زیر  %122خاتمه یافته محسوب می شود:

 پایان نامه كارشناسی ارشد :ارائه یك نسخه از مقاالت مستخرجه از تحقیق به همراه برگ پذیرش
مقاله ( در مقاالت الزم است نام شركت ملی گاز ایران به عنوان دستگاه حمایت كننده ذكر گردد.
(بدیهی است در غیر این صورت مقاله مورد پذیرش نخواهد بود)
 پایان نامه دكتری :ارائه دو نسخه از مقاالت مستخرجه از تحقیق به همراه برگ پذیرش مقاله (در
مقاالت الزم است نام شركت ملی گاز ایران به عنوان دستگاه حمایت كننده ذكر گردد .بدیهی است در
غیر این صورت مقاله مورد پذیرش نخواهد بود)
 به هنگام دفاع از پایان نامه می بایست به صورت كتبی /شفاهی از مشاور صنعتی جهت حضور در جلسه
دفاع دعوت بعمل آید.
تبصره  :1مبلغ حمایت منوط به چاپ مقاله تا سقف  %22مبلغ پیمان درنظر گرفته شده است .جهت اطالعات
تکمیلی به فرم پیوست (4فرم ارائه مقاله) مندرج در پایگاه اطالعاتی مدیریت پژوهش و فناوری مراجعه گردد.
تبصره :1جهت دریافت اطالعات تکمیلی به آئین نامه و روند اجرایی حمایت از پایان نامه های تحصیالت
تکمیلی مندرج در پایگاه اطالعاتی مدیریت پژوهش و فناوری شركت ملی گاز ایران مراجعه گردد.

