مركز مديريت حوزه ھای علميه
معـاونـت آمـوزش
مدﯾرﯾت مدارك علمي

»قرارداد مشاوره رساله علمي حوزه«

اﯾــن قــرارداد مــابين نماﯾنــده مــدﯾرﯾت مــدارج علمــی )از طــرف مركــز مــديريت حــوزه ھــای علميــه( و جنــاب آقــاي
 ..........................................به عنوان استاد مشاور منعقد مي گردد.

ماده  :١موضوع قرارداد

مشاوره رساله علمي جناب آقاي ..................................داراي پرونده مرکز مدﯾرﯾت به شماره  .............سطح  .....با
موضوع ............................................................................

ماده  :٢مشخصات استاد

نام:

نـام خانوادگي:

سال تولد:

نـام پـدر:

شماره شناسنامه:

آخرين مدرك حوزوي:

محل صدور:

آخرﯾن مدرک دانشگاھي:
نام بانك:

شماره حساب بانكي:

كد شعبه:

نام شعبه:

آدرس محل كار:

تلفـن:

آدرس منـــزل:

تلفـن:
تلفن ھمراه:

مالحظات:
ماده  :٣تعھدات استاد مشاور

استاد مشاور موارد ذيل را متعھد مي شود:
الف ـ ھمكاري الزم با استاد راھنما در تھيه منابع مورد نياز نوﯾسنده
ب ـ مشاوره و كمك در تدوين رساله علمي
ج ـ نظارت بر تنظيم و ترتيب مطالب رساله علمي
د ـ قبول زمان تعيين شده براي رساله و تعھد به شركت در جلسه دفاعيه
تبصره  :١استاد مشاور ،متعھد به صرف وقت جھت مشاوره و مساعدت با نوﯾسنده ،حداقل به ميـزان  ٣٠سـاعت در
سطح سه و  ۵٠ساعت در سطح چھار مي شود.
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تبصره  :٢استاد مشاور ،مجاز به واگذاری تعھدات خود به غير نمي باشد.
تبصره  :٣استاد مشاور نمی تواند مشاوره بيش از ھفت رساله را در زمان واحد بپذﯾرد.
تبصره  :۴استاد مشاور باﯾد ھر پنج ماه ﯾکبار ،فرم ھای »گـزارش پيـشرفت رسـاله« را از نوﯾـسنده درﯾافـت و تکميـل
نماﯾد )رساله سطح  ٣در دو مرحله و رساله سطح  ۴در سه مرحله(.

ماده  :۴تعھدات مركز مديريت حوزه ھای علميه

در قبال خدمات يادشده از سوي استاد مشاور ،مركز مـديريت متعھـد مـي شـود در ازاء مـشاوره رسـاله سـطح  ،٣مبلـغ
 ٣/٠٠٠/٠٠٠رﯾال و رساله سطح  ،۴مبلغ  ۴/۵٠٠/٠٠٠رﯾال پرداخت نمايد.
تبصره :عدم شرکت در جلسه دفاعيه ،موجب درج امتياز منفی در پرونده استاد و تکرار آن موجب سلب امتياز ھمکاری با
مرکز می شود.

استاد مشاور

نماينده مدارج علمی

نام و نام خانوادگي.................................. :

نام و نام خانوادگي.................................. :

تارﯾخ:

/

/

١٣٩

تارﯾخ:

امضاء

/

/

١٣٩

امضاء

ﯾادآوری:

 (١حداقل صفحات رساله در سطح  ١٠٠ ،٣صفحه  A4و در سطح چھار ١۵٠ ،صفحه  A4و ھـر صـفحه حـاوی حـدود ٢۵٠
کلمه می باشد.
 (٢مھلت تدوﯾن رساله پس از تاﯾيد طرح ،برای سطح  ٣حداقل  ٩ماه و حداکثر  ١٨ماه و برای سطح  ۴حـداقل ﯾکـسال و
حداکثر  ٣سال می باشد.
تذكر:
ّ

* در صورتي كه استاد محترم ،داراي سابقه در يكي از مراكز آموزش عـالي و يـا مراكـز حـوزوي باشـد ،فتـوكپي آن را بـه
ھمراه اين قرارداد ارسال نمايد.
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