بسمه تعالی
تفاهمنامه همکاری نخبه وظیفه ،استاد راهنما و دانشگاه
صن
دانش گاه عتی شریف

تاریخ:
شماره:

صفحه  1از 5

ماده  .1مشخصات طرفین
در راستتتای اایای مفاد توافقنامه همکاری بین دانشتتگاه صتتنعتی شتتیی و دانشتتگاه عالی دفاع ملی در خصتتو« بکارگییی نخبگان وظیفه»  ،این
تفاهمنامه همکاری نخبه وظیفه میان دانشتگاه صتنعتی شتیی

به نماین گی آقای/خانم دکتی  --------------------که در ادامه این ستن "دانشگگاه"

نامی ه میشتتتود به عنوان طیف اول و آقای  --------------------با ک ملی  ------------------که در این تفاهمنامه "نخبه وظیفه" نامی ه
میشود به عنوان طیف دوم و استاد میزبان آقای/خانم دکتی  --------------------به عنوان طیف سوم ،مطابق مفاد ذیل منعق میگیدد.
تبصتیه  :1متقاضتی همکاری نخبه وظیفه بعنوان پژوهشتگی در دانشتگاه موظ است مفاد مقیرات این تفاهمنامه را ب ق مطالعه کیده و آن را امضتا نمای
و متعه میشتود که در حین انجام دوره پژوهش ،مقیرات ذکی شت ه را رعای نمای  .هی گونه تخطی از این مقیرات ،این اختیار را به دانشتگاه میده که
این تفاهمنامه را به صورت یک طیفه فسخ نمای .
تبصتیه  :2فعالی های موضتوع این تفاهمنامه در محل یک دانشتک ه /پژوهشتک ه /میکز در دانشتگاه صتنعتی شتیی انجام میگیید که در این تفاهمنامه،
دانشتتک ه /پژوهشتتک ه /میکز میزبان خوان ه میشتتود .این فعالی ها تح نظارت آقای/خانم دکتی  ----------------------از اعضتتای هیات علمی
دانشتگاه صتنعتی شتیی که در این تفاهمنامه " اسگتاد میزبان" نامی ه میشتود انجام میگیدد و تایی استتاد میزبان مک

انجام شتیک کار این تفاهمنامه

خواه بود.
ماده  .2موضوع همکاری نخبه وظیفه
موضتتوع همکاری نخبه وظیفه انجام فعالی های پژوهشتتی بی استتان بینامهی کاری پژوهشتتی مورد توافق بین نخبه وظیفه و استتتاد میزبان و تح نظی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و تایی دانشگاه عالی دفاع ملی خواه بود.
تبصتتیه  :3این بینامه شتتامل شتتیک کار و زمانبن ی آن پیوستت این تفاهمنامه میباشتت  .نخبه وظیفه و استتتاد میزبان بای با اطکع کامل از مفاد این
تفاهمنامه و پیوس آن ،آنها را امضا نماین و پس از آن مورد تایی و امضای رئیس دانشک ه /پژوهشک ه /میکز قیار گیید.
ماده  .3مدت همکاری نخبه وظیفه
م ت همکاری طیک اایگزین خ م سیبازی ح اقل  14ماه و ح اکثی  19ماه با احتساب  2ماه دوره آموزشی امعا  21ماه خواه بود.
ماده  .4مبلغ و نحوه پرداخت نخبه وظیفه
حقوق و بیمه اشتغال نخبه وظیفه بی اسان ح اقل میزان حقوق و بیمه سازمان کارکنان نییوهای مسلح مطابق فیم پیوس
ماهانه پس از تایی استاد میزبان به عنوان ناظی تفاهمنامه ،به نخبه وظیفه پیداخ خواه ش .

خواه بود که به صورت

تبصیه  :4دانشگاه هیچگونه تعه مالی در پیداخ به استاد میزبان یا میکز بکارگیین ه نخبه وظیفه ن ارد.
تبصیه  : 5تیایح دانشگاه بی این اس که دوره تحقیقاتی نخبه وظیفه با دوره پسا دکتیی همزمان نباش ولی در موارد اضطیاری ح اکثی پیداختی به
مشمول طیک بیابی ح اکثی مبلغ آییننامه پسا دکتیی اس .
ماده  .5تعهدات طرفین
-5-1

تعهدات دانشگاه

.5-1-1

دانشگاه موظ اس درخواس انجام طیک اایگزین خ م متقاضیان را مطابق معیارها و اه اف این طیک در کمیته ارزیابی مورد
بیرسی قیار داده و نسب به پذییش یا رد درخواس اظهار نظی نمای .

امضای استاد میزبان :

امضای ریاست دانشکده/مرکز :

امضای نخبه وظیفه:

امضای نماینده دانشگاه :

آقا/خانم دکتر

آقا/خانم دکتر

آقای

آقا/خانم دکتر

بسمه تعالی
تفاهمنامه همکاری نخبه وظیفه ،استاد راهنما و دانشگاه
صن
دانش گاه عتی شریف

تاریخ:
شماره:

صفحه  2از 5

 .5-1-2دانشگاه موظ اس پس از انعقاد این تفاهمنامه و شیوع کار نخبه وظیفه ،نسب به پیداخ حقوق و بیمه وی مطابق ماده  4این
تفاهمنامه اق ام نمای .
تبصیه  :6هزینهی حقوق و بیمه اشتغال نخبه وظیفه توسط استاد میزبان تامین میگیدد و دانشگاه در این قبال نقش واسطه پیداخ را خواه
داش  .در صورت ع م تامین مالی این هزینهها توسط استاد میزبان ،دانشگاه مجاز اس استاد میزبان را ب هکار نموده و در صورت ع م تسویه
حساب ،نسب به کسی هزینهها از محل حقوق و یا سایی درآم های استاد اق ام نمای .
 .5-1-3دانشک ه /پژوهشک ه /میکز و استاد میزبان طبق توافقات انجام ش ه ،نسب به تامین فضای کاری و امکانات الزم در ح متعارف
اه استقیار و انجام وظای نخبه وظیفه اق ام خواه نمود.
.5-1-4

تامین هزینههای الزم بیای انجام پژوهش طبق توافق استاد میزبان و نخبه وظیفه ،بی عه ه استاد میزبان خواه بود.

.5-1-5

دانشگاه مکل اس امکان بهیهمن ی نخبه وظیفه از امکانات متعارف نظیی دستیسی به کتابخانه میکزی دانشگاه ،بانکهای اطکعاتی
و حساب کاربیی دانشگاه را فیاهم نمای .

-5-2

تعهدات نخبه وظیفه

.5-2-1

نخبه وظیفه تعه مینمای طبق راهنمایی و توافق با استاد میزبان پیشنهاد پژوهشی خود را تهیه و با حضور دو استاد داور از آن
دفاع نمای .

.5-2-2

نخبه وظیفه تعه مینمای که به صورت تمام وق در ساعات اداری (بیای فارغالتحصیکن کارشناسی ارش و دانشجویان دکتیی
 40ساع در هفته و بیای فارغالتحصیکن دکتیی  35ساع در هفته) در محل توافق ش ه با استاد میزبان مشغول به انجام کار
پژوهشی موضوع این تفاهمنامه باش .

.5-2-3

نخبه وظیفه موظ اس ساعات حضور خود را از طییق سامانه ثب الکتیونیکی دانشگاه ثب نمای و همیاه هی گزارش پیشیف و
گزارش نهایی صورت گزارش سامانه ثب حضور را به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه نمای  .الزم به ذکی اس دو بیابی تع اد
روزهای غیب نخبه وظیفه به طول دوره اضافه خواه ش .

.5-2-4

نخبه وظیفه متعه به انجام تحقیقات و امور محوله مطابق ضوابط حیفهای و با رعای کلیه استان اردهای میبوطه میباش .

.5-2-5

نخبه وظیفه ملزم به رعای ضوابط اخکقی ،صنفی و کلیه مقیرات ااری در دانشگاه میباش .

.5-2-6

نخبه وظیفه متعه میگیدد انجام پیوژه پژوهشی را به غیی واگذار ننمای .

.5-2-7

نخبه وظیفه مجاز نیس ب ون هماهنگی استاد میزبان اق ام به ارائه نتایج میبوط به پیوژه پژوهشی خود در نشییات ،کنفیانسها یا
محافل علمی دیگی نمای  .در انتشار نتایج حاصله ،الزم اس نویسن ه مسئول همواره استاد میزبان باش  .حفظ حقوق مادی و معنوی
دانشگاه حین ارائه نتایج پژوهش میبوطه الزامی اس .

.5-2-8

نخبه وظیفه مکل اس گزارش عملکید و پیشیف تحقیق خود را در مقاطع  6ماه و  10ماه پس از شیوع فعالی تهیه کیده و به
همیاه فیم تکمیل ش هی خکصه گزارش (در قالب ا ول پیوستی در یک الی دو بیگ) و با تایی و امضای استاد میزبان ،یک نسخه
از آنها را به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال نمای  .دانشگاه این گزارشها را به پیوس نامه سازمان بکارگیین ه به دانشگاه
عالی دفاع ملی ارسال مینمای  .پیداخ حقوق و بیمه به نخبه وظیفه (ماده  )4منوط به تایی عملکید ماهانه توسط استاد میزبان
میباش .

.5-2-9

پس از دوره  14ماهه نخبه وظیفه مکل به تهیه و دفاع از گزارش نهایی خود و اخذ تایی یه دفاع موفق از کمیته داوران اس و
گواهی انجام پیوژه اایگزین خ م منوط به اخذ این تایی یه خواه بود حتی اگی نیاز به زمان بیشتیی (ح اکثی  19ماه پس از
شیوع طیک پژوهشی) بیای تکمیل کار باش .

امضای استاد میزبان :

امضای ریاست دانشکده/مرکز :

امضای نخبه وظیفه:

امضای نماینده دانشگاه :

آقا/خانم دکتر

آقا/خانم دکتر

آقای

آقا/خانم دکتر

بسمه تعالی
تفاهمنامه همکاری نخبه وظیفه ،استاد راهنما و دانشگاه
صن
دانش گاه عتی شریف

صفحه  3از 5

تاریخ:
شماره:

 .5-2-10پس از دفاع نهایی موفق و اتمام پیوژه ،نخبه وظیفه موظ اس که در السه کمیته ارزیابی طیک اایگزین خ م
پژوهش و فناوری دانشگاه دستاوردهای مهم پیوژه خود را ارائه و تائی این کمیته را نیز اخذ نمای .
 .5-2-11نخبه وظیفه مسئول ابیان کلیه خساراتی اس
بکارگیین ه وارد میآی .

در معاون

که در اثی قصور و سهلانگاری در انجام تعه ات وی مباشیتاً یا تسبیباً به میکز

 .5-2-12ااازه خیوج از کشور موق (ح اکثی به م ت  10روز) نخبه وظیفه فقط در موارد اضطیاری و در صورت ارائه وثیقه مالی معادل با
وثیقه خیوج از کشور دانشجویان (تعیین ش ه توسط ستاد خ م وظیفه نییوهای مسلح) توسط نخبه وظیفه و همچنین تضمین
استاد میزبان مق ور اس و بیش از این م ت ااازه داده نخواه ش .
 .5-2-13نخبه وظیفه مکل اس پس از اتمام دوره تفاهمنامه و اخذ تایی یه دفاع ،فیم تسویه حساب دوره خود را (پیوس  )3تکمیل کیده
و پس از انجام میاحل اداری میبوطه ،آن را تسلیم دانشگاه نمای .
-5-3

تعهدات استاد میزبان

.5-3-1

استاد میزبان به صورت همزمان ح اکثی میتوان میزبان یک نخبه وظیفه باش .

.5-3-2

تامین اعتبار حقوق ماهیانه و بیمه اشتغال نخبه وظیفه بی عه ه استاد راهنما یا میکز پژوهشی میزبان میباش  ،که میتوان از محل
قیارداد ارتباط با صنع  ،اعتبارات پژوهشی استاد و نظیی آن تامین شود .معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حق دارد در صورت
ع م تامین ،این هزینهها را از محل تامین ش ه فوق کسی نمای .

.5-3-3

استاد میزبان موظ اس همیاه با هی گزارش پیشیف  ،کلیهی هزینههای پیداختی از طیف دانشگاه به نخبه وظیفه تا تاریخ ارائه
گزارش را به یکی از روشهای کسی از اعتبارات گین  ،پیوژههای ارتباط با صنع و یا ارائه چکهای بانکی با معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه تسویه نمای .

.5-3-4

تامین مسکن نخبه وظیفه در صورت نیاز با استاد راهنما یا میکز بکار گیین ه اس و دانشگاه در ارتباط با تامین خوابگاه و اقام
نخبه وظیفه تعه ی ن ارد.

.5-3-5

تایی و قبول مسئولی همه مستن ات پژوهش شامل پیشنهاد پژوهشی ،گزارشات میانی و نهایی بی اسان روال ااری دانشگاه و
بی عه ه استاد میزبان اس و استاد میزبان نسب به صح و دق گزارشات به نحوی که اعتبار دانشگاه را خ شهدار نکن مسئول
اس .

.5-3-6

در صورتی که استاد میزبان قبک راهنمایی نخبه یا نخبههای وظیفه دیگیی را بی عه ه داشته اس  ،موافق با اختصا« نخبه وظیفه
ا ی بیای این استاد منوط به ارائه خیوایهای قابل قبول نخبه یا نخبههای وظیفه قبلی اس که تح سیپیستی استاد متقاضی
پیوژه اایگزین خ م خود را انجام داده باشن  .بیرسی کیفی خیوای های پژوهشی نخبگان وظیفه بی عه ه معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه اس .

.5-3-7

مسئولی بیگزاری السات داوری دفاع پیشنهاد پژوهشی و دفاع نهایی بی عه ه استاد میزبان میباش  .در این السات حضور دو
داور متخصص در زمینه پژوهش ضیوری اس که حقالزحمه اساتی هم از محل اعتبار بن  1-3-5و مبلغ آن مطابق با السات
دفاع تحصیکت تکمیلی دانشگاه خواه بود .دعوت نامه دفاع نهایی بای ح اقل دو هفته قبل السه به معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه و دانشگاه عالی دفاع ملی ارسال شود .در صورت ع م حضور نماین ه هی یک از طیفین فیلم السه به همیاه سایی مستن ات
نظیی صورتالسه دفاع ،متن نهایی پژوهش (دو نسخه گالینگور با پیین پش و رو) ،فایلهای الکتیونیکی و نیمافزارهای میبوطه
به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال شود.

-5-4

سایر تعهدات

امضای استاد میزبان :

امضای ریاست دانشکده/مرکز :

امضای نخبه وظیفه:

امضای نماینده دانشگاه :

آقا/خانم دکتر

آقا/خانم دکتر

آقای

آقا/خانم دکتر

بسمه تعالی
تفاهمنامه همکاری نخبه وظیفه ،استاد راهنما و دانشگاه
صن
دانش گاه عتی شریف

صفحه  4از 5

تاریخ:
شماره:

.5-4-1

استفاده از امکانات آموزشی ،پژوهشی ،اداری و رفاهی دانشگاه توسط نخبه وظیفه منوط به موافق میااع ذییبط و حسب مورد با
پیداخ هزینههای میبوط به آن میباش .

.5-4-2

این تفاهمنامه هیچ گونه رابطه استخ امی را میان نخبه وظیفه و دانشگاه ایجاد نمینمای و دانشگاه تعه ی در قبال تم ی این
تفاهمنامه و یا استخ ام پژوهشگی در دانشگاه پس از اتمام این تفاهمنامه را ن ارد.

.5-4-3

کلیه حقوق مادی و معنوی ناشی از فعالی های پژوهشی میبوط به موضوع این تفاهمنامه متعلق به دانشگاه صنعتی شیی و
دانشگاه عالی دفاع ملی میباش و نخبه وظیفه حق استفاده بع ی از اطکعات و پژوهشهای انجام ش ه را (مانن انتشار در کتب،
مقاالت ،طیکهای پژوهشی ،سخنیانیها) ب ون ااازه رسمی از این دو سازمان ن ارد.

.5-4-4

سازمان بکارگیین ه مجاز به ارائه هیچ گونه تسهیکت (گواهیها و  )...به نخبگان وظیفه نمیباش و این امی فقط از طییق دانشگاه
عالی دفاع ملی صورت میگیید.

.5-4-5

با تواه به نوع فعالی پژوهش ،تهیه مقاله بیای انتشار نتایج حاصله الزامی نمیباش لیکن اق امی توافقی اس که میبایس در
زمان ت وین پیشنها د پژوهشی به لزوم یا ع م لزوم تهیه آن اشاره ش ه باش  .در صورت تهیه مقاله مک کفای کار نخبه وظیفه
تا میحله اخذ تایی یه استاد راهنما بیای ارسال مقاله میبا ش و نبای ص ور پایان کار بیای نخبه وظیفه به پذییش مقاله موکول
گیدد.

.5-4-6

در صورت تغییی مکان اغیافیایی و یا تغییی نماین ه و شماره تلفن هی یک از طیفین تفاهمنامه میبایس میاتب به صورت مکتوب
به سایی طیفین تفاهمنامه اعکم گیدد.

ماده  .6مرخصی و موارد ترک اضطراری محل خدمت
-6-1

استفاده از میخصی استعکای نخبه وظیفه مشابه قوانین هیأت علمی دانشگاه و با تایی استاد میزبان میباش  .دانشگاه در مقابل
هزینههای درمانی نخبه وظیفه (غیی ناشی از فعالی وی در دانشگاه) در طول میخصی استعکای مسئولیتی نخواه داش .

-6-2

نخبه وظیفه موظ اس میخصی استحقاقی و میخصی استعکای خود را به صورت کتبی به استاد میزبان اعکم نموده و موافق
وی را کسب نمای .

-6-3

نخبه وظیفه مجاز اس در موارد اضطیاری قی ش ه به شیک زیی با اعکم قبلی به استاد میزبان ،از میخصی استفاده کن  .ارائه م ار
میبوطه به دانشگاه در این موارد الزامی اس  .میزان میخصی استحقاقی ح اکثی  30روز کاری در  14ماه فعالی نخبه وظیفه اس .
ال )
ب)
ج)

ازدواج :به م ت  6روز کاری
تول فیزن  :به م ت  4روز کاری
فوت بستگان دراه یک به م ت  3روز کاری

ماده  .7حق فسخ و خسارت
-7-1

نخبه وظیفه و دانشگاه می توانن تح شیایط من رج در این ماده اق ام به فسخ یک طیفه این تفاهمنامه نماین  .فسخ یک طیفه
تفاهمنامه الزم اس ح اقل  1ماه پیش از اعمال آن به صورت کتبی به طیف مقابل اعکم گیدد .در صورت فسخ یک طیفه قیارداد
از سوی نخبه وظیفه ،وی مکل به بازگیدان ن واوه دریافتی به دانشگاه خواه بود و فیص دوباره اخذ پیوژه نخبگی وظیفه را از
دس خواه داد .اعمال حق فسخ مانع مطالبه خسارت احتمالی نخواه ش و هی یک از طیفین نسب به تعه ات من رج در
مادههای  1الی  6این تفاهمنامه پیش و پس از فسخ آن مسئولی حقوقی یا کیفیی دارن  .در هی میحله از انجام کار ،در صورت
بیوز اختکف نظی روی مواد این تفاهمنامه که با مذاکیه مستقیم میان طیفین حل و فصل نگیدد ،رأی معاون پژوهش و فناوری

امضای استاد میزبان :

امضای ریاست دانشکده/مرکز :

امضای نخبه وظیفه:

امضای نماینده دانشگاه :

آقا/خانم دکتر

آقا/خانم دکتر

آقای

آقا/خانم دکتر

بسمه تعالی
تفاهمنامه همکاری نخبه وظیفه ،استاد راهنما و دانشگاه
صن
دانش گاه عتی شریف

صفحه  5از 5

تاریخ:
شماره:

دانشگاه به عنوان داور میضیالطیفین قطعی و الزم االایا خواه بود .در این صورت ،رأی مذکور به صورت کتبی به طیفین ابکغ
خواه ش .
-7-2

دانشگاه مجاز اس

در صورت بیوز هی از یک از موارد زیی اق ام به فسخ یک طیفه این تفاهمنامه و اعکم ع م نیاز به دانشگاه عالی

دفاع ملی نمای :
ال )
ب)
ج)
د)
ک)
-7-3

ع م توانایی کافی یا بازدهی پایین نخبه وظیفه در انجام پیوژه پژوهشی به تشخیص استاد میزبان.
واگذاری موضوع پیوژه پژوهشی به غیی ب ون ااازه کتبی و اطکع دانشگاه.
تأخیی غیی مجاز بیش از یک ماه از زمان تعیین ش ه بیای ارائه گزارشهای پیشیف میبوطه.
نقض هی یک از تعه ات کاری مذکور در این تفاهمنامه توسط نخبه وظیفه.
نقض قوانین اخکقی ،انضباطی و انتظامی دانشگاه توسط نخبه وظیفه به تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه.

نخبه وظیفه مجاز اس در صورت انجام نگیفتن هی یک از موارد تعه ات دانشگاه در ماده  ،5تفاهمنامه را به صورت یک طیفه فسخ
نمای  .در این صورت با تایی رئیس دانشک ه /پژوهشک ه /میکز ذییبط به عنوان داور میضیالطیفین حق نخبه وظیفه محفوظ بوده
و میتوان دوباره نسب به اخذ پیوژه نخبگی وظیفه اق ام کن .

ماده  .8موارد اضطراری
در صورت بیوز حوادث غیی متیقبه مانن انگ ،آتشسوزی ،زلزله ،سیل ،طوفان و غییه ،این تفاهمنامه با رعای مقیرات قانونی به حال تعلیق درخواه
آم و پس از بیطیف ش ن موانع و بیقیاری شیایط عادی با توافق طیفین ضمن تم ی م ت نسب به اایای آن اق ام خواه ش .
ماده  .9نشانی و تماس طرفین
-9-1

مشخصات تمان با دانشگاه به شیک زیی اس :
نشانی :تهیان ،خیابان آزادی ،دانشگاه صنعتی شیی  ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
ایمیلSutrss@sharif.edu :
021-66164026
تلفن ثاب :
مشخصات تمان با نخبه وظیفه به شیک زیی اس :
نشانی:
ایمیل:
تلفن همیاه:
تلفن ثاب :
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مشخصات تمان با استاد میزبان به شیک زیی اس :
نشانی:
ایمیل:
تلفن ثاب :
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نخبه وظیفه موظ اس تغییی احتمالی مشخصات تمان و نشانی خود را فوراً به صورت کتبی به نماین هی دانشگاه اعکم نمای .
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ماده  .10نسخ تفاهمنامه
این تفاهمنامه در  10ماده و  6تبصیه در تاریخ  -----------در دانشگاه صنعتی شیی و در دو نسخه تنظیم ،امضا و مبادله گیدی  .تمامی نسخ اعتبار
واح و یکسان دارن .
امضای استاد میزبان :

امضای ریاست دانشکده/مرکز :

امضای نخبه وظیفه:

امضای نماینده دانشگاه :

آقا/خانم دکتر

آقا/خانم دکتر

آقای

آقا/خانم دکتر

