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 : نیمشخصات طرف .1 ماده

 ری»بکارگی  وصدر خص  دانشگاه عالی دفاع ملیو    امیرکبیر عتی  ندانشگاه صبین  فی مامفاد توافقنامه همکاری    اجرایدر راستای  

)دستورالعمل انجام پروژه جایگزین خدمت )سرباز نخبه( در    AUT-PR-2308و بر اساس دستورالعمل شماره    وظیفه«  نخبگان

  گی دبه نماین  14002812508به شناسه ی ملی    نعتی امیرکبیردانشگاه ص  فی مابین  نامهتفاهماین    دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

روبروی خیابان سمیه، تهران، خیابان حافظ  به نشانی:    "وفناوری  معاون محترم پژوهش"  ---------------  ردکت  آقای 

پس  که    350شماره   این  این  از  اختصار  در  به  نامه  عنوان    شودمی  دهنامی   "دانشگاه"تفاهم  اولرطبه   و    ف 

  به نشانی:  -------- متولد:  -------  از صادره ---------- ملی   دکدارای   --------- فرزند:    -----------  آقای

این  در  از این پس  که    -----------و همراه:   --------   و تلفن:  ------------------------------------

از این پس  که  -------------  ر آقای/خانم دکتو    ف دوم رطبه عنوان    شودمیه  د نامی  "نخبه وظیفه"به اختصار    نامه تفاهم

و طرفین متعهد و ملتزم به   دذیل منعق به شرح ، ف سومرطبه عنوان شود می ده نامی "استاد میزبان"تفاهم نامه به اختصار در این 

 اجرای دقیق مفاد آن می باشند: 

در کمال صحّت و سالمتی و بدون اجبار    ،استاد میزبان و    در دانشگاه  رپژوهشگبعنوان    نخبه وظیفه متقاضی همکاری    : 1تبصره  

د  نشومی  دمتعهدر قبال آن  و    ند نمایمی    ءو آن را امضا  کردهمطالعه  کامل    ا دقت را ب   نامهتفاهمرات این  رمفاد مق،  و با طُوع و رغبت

، این اختیار را به  مقرراتگونه تخطی از این    ر. هد ننمای  ترعایمذکور در تفاهم نامه را    مقررات،  یدوره پژوهش  اجرایکه در حین  

 . دفه فسخ نمای ررا به صورت یک ط نامهتفاهمکه این  د ده  دانشگاه می

  گیردمیانجام    صنعتی امیرکبیراه  گ ر دانشرکز دم  /کدهه/ پژوهشد در محل یک دانشک  نامهتفاهمهای موضوع این    تفعالی  :2تبصره  

آقای/خانم  نظارت    تها تحت. این فعالیشودمیه  دخوان  میزبان رکز  م  ------------  کده ه/ پژوهشددانشک،  نامهتفاهمکه در این  

انجام   شودمیه دنامی "استاد میزبان"نامه  که در این تفاهم امیرکبیرعتی ناز اعضای هیات علمی دانشگاه ص ----------  ردکت

 .گیردمی

 تفاهم نامه: موضوع   .2 ماده

مورد توافق بین نخبه   ، پژوهشیی کاری    نامهرب  طبق  پژوهشیهای  تانجام فعالی  درهمکاری نخبه وظیفه    تفاهم نامه عبارت است از: موضوع  

  .دانشگاه عالی دفاع ملی دییأپژوهش و فناوری دانشگاه و ت معاون ارتنظ توظیفه و استاد میزبان و تح

نخبه وظیفه و    . دباشمینامه   تفاهم   است که از ضمائم الینفک اینی آن  دکار و زمانبن رحشامل شی کاری پژوهشی  نامه  رب:  3رهتبص

و امضای رئیس    دو پس از آن مورد تایی  دنماین  ءآن، آنها را امضا  تنامه و پیوس  ع کامل از مفاد این تفاهمالبا اط  یدمیزبان با  استاد

  د.رگی  ارکز قرره/ مد ه/ پژوهشکددانشک
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  تفاهم نامه: مدت   .3 ماده

ماه دوره    2ماه با احتساب    19  راکثدماه و ح  14اقل  دحمی باشد  سربازی    دمت یگزین خجا  رحط نخبه وظیفه که  ت همکاری  دم

زمان شروع این تفاهم نامه براساس تاریخ نامه شروع به کار ارسالی توسط دانشگاه عالی دفاع  بود.    دماه خواه  21  در مجموعو  آموزشی  

 تفاهم نامه تاریخ تسویه حساب نخبه وظیفه با دانشگاه خواهد بود.  تعیین می شود. زمان پایان  ملی

   :حوه پرداختو نتفاهم نامه مبلغ   .4 ماده

الزحمة نخبه    12مادة    "الف"به استناد بند از  وظیفه  دستورالعمل بکارگیری سرباز نخبه، نحوة پرداخت حق  بر حقوق و بیمه  اعم 

از محل حقوق  ،  نامهتفاهم  راستاد میزبان به عنوان ناظ  دبود که به صورت ماهانه پس از تایی   دوهای مسلح خواهیرکارکنان ناساس  

 .دش دخواه رداختبه نخبه وظیفه پ استاد میزبان کسر و  

  رد.دان  )محل اجرای پروژه(  نخبه وظیفه  ریکز بکارگیربه استاد میزبان یا م  رداختپ خصوص  مالی در    ددانشگاه هیچگونه تعه  ه:رتبص

  :نیتعهدات طرف .5 ماده

 : تعهدات دانشگاه   5-1

اه  ارهایرا مطابق مع  انیمتقاض  دمتخ  نیگزیجا  رحانجام ط  تدرخواس  تاس  فدانشگاه موظ  5-1-1 ادو   ته یدر کم  رحط  نیاف 

ا  نیگزیطرح جا   یابیارز به   تداده و نسب  ارقر  یررسمورد ب  شود  ی م  ده ینام  یابیارز  تهیتفاهم نامه کم  ن یخدمت که در 

   .د ینما ر اظهار نظ تدرخواس رد ا یش ریپذ

وظ  یمند  رهبهبرای  انشگاه  د 5-1-2 م  یسردست  ری نظ  متعارف  امکانات  از  فهینخبه  کتابخانه  بانکها  ی کزربه    ی دانشگاه، 

   نماید.با استاد میزبان همکاری می دانشگاه  به تردد مجوز و نترنتی،ای اتالع اط

 .دنردای ندنخبه وظیفه تعه  متدر ارتباط با تامین خوابگاه و اقا و استاد میزبان دانشگاه 5-1-3
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  : فهیتعهدات نخبه وظ 5-2

ارائه کمیته ارزیابی  ه  طبق راهنمایی و توافق با استاد میزبان پیشنهاد پژوهشی خود را تهیه و ب  دمینمای  دخبه وظیفه تعهن 5-2-1

 نماید. 

و داور تخصصی تعیین شده    کمیته ارزیابیپیشنهاد پژوهشی که توسط  د، اصالحات و تغییرات  مینمای  دنخبه وظیفه تعه 5-2-2

 یابی مجدد به کمیته ارائه نماید. جهت ارز توسط کمیته را با تایید استاد میزبان اعمال

 باشد.  AUT-PR-2308بایست برابر دستورالعمل شماره های طرح میخروجی 5-2-3

و دانشجویان   دن کارشناسی ارشالالتحصی  ای فارغرب)در ساعات اداری    تکه به صورت تمام وق  دنمای   می  دنخبه وظیفه تعه 5-2-4

با استاد میزبان    دهدر محل توافق ش  (در هفته  تساع   35 دکتری ،  نالالتحصی  ای فارغردر هفته و ب  ت ساع   40ری  دکت

 دمنوط به تایی  (4ماده  )نخبه وظیفه    حقوق و بیمه به   تداخر. پ دباش   نامهتفاهممشغول به انجام کار پژوهشی موضوع این  

 . باشدمیتوسط استاد میزبان  عملکرد ماهانه

 .باشدمیوطه  رباردهای مدکلیه استان  تای و با رعای  فهر محوله مطابق ضوابط حبه انجام تحقیقات و امور    دنخبه وظیفه متعه 5-2-5

    . باشدمیاری در دانشگاه  ج  مقرراتقی، صنفی و کلیه الضوابط اخ تنخبه وظیفه ملزم به رعای  5-2-6

   .دواگذار ننمای روژه پژوهشی را به غیرد انجام پ درگ می دنخبه وظیفه متعه 5-2-7

نیس 5-2-8 اق ون همادب  تنخبه وظیفه مجاز  میزبان  استاد  نتایج مدهنگی  ارائه  به  پ رام  به  نشربوط  پژوهشی خود در  ات،  ریوژه 

. حفظ   د ه مسئول همواره استاد میزبان باشدنویسن  ت. در انتشار نتایج حاصله، الزم اسدنمای  رانسها یا محافل علمی دیگرکنف

    .تبوطه الزامی اسرحقوق مادی و معنوی دانشگاه حین ارائه نتایج پژوهش م

تهیه    توع فعالیرماه پس از ش  10ماه و    5تحقیق خود را در مقاطع    تفرد و پیشرگزارش عملک  تاس  فنخبه وظیفه مکل 5-2-9

و امضای استاد    دو با تایی(  گربل پیوستی در یک الی دو  جدودر قالب  )صه گزارش  الی خ  هدم تکمیل شراه فرو به هم  کرده

نامه سازمان    تدانشگاه این گزارشها را به پیوس  . دپژوهش و فناوری دانشگاه ارسال نمای   میزبان، یک نسخه از آنها را به معاون

 .   د ه به دانشگاه عالی دفاع ملی ارسال مینمایرندبکارگی

یه دفاع موفق از کمیته داوران  دگزارش نهایی خود و اخذ تاییبه تهیه و دفاع از    فمکل  ماهه نخبه وظیفه  14پس از دوره   5-2-10

 19)حداکثری  رنیاز به زمان بیشت  ربود حتی اگ  دیه خواهدمنوط به اخذ این تایی   تمدایگزین خجوژه  رو گواهی انجام پ   تاس

مطرح شده  در صورتیکه کمیته داوری تشخیص دهد که تعهدات  .  دای تکمیل کار باشرب   (پژوهشی  رحوع طرماه پس از ش

  ملی  فاع به دانشگاه عالی د کهو این تفاهم نامه توسط نخبه وظیفه رعایت نشده نتیجه دفاع مردود بوده  در پیشنهاد پروژه 

 . خواهد شداعالم  نیز
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تاً یا تسبیباً به  رات وی مباشدانگاری در انجام تعه  قصور و سهل  رکه در اث  تان کلیه خساراتی اسجبر نخبه وظیفه مسئول   5-2-11

   . د آیی وارد م ه رندبکارگیکز رم

ستاد  و قوانین    با رعایت ضوابطاری  رنخبه وظیفه فقط در موارد اضط  روز(  10)حداکثر به مدت    از کشور  موقت  وجرزه خجاا 5-2-12

     .د ش دازه داده نخواهاجت دو بیش از این م  تور اسد و همچنین تضمین استاد میزبان مق  وهای مسلحروظیفه نی تمدخ

و    کرده م تسویه حساب دوره خود را تکمیل  ره دفاع، فدی نامه و اخذ تایی  پس از اتمام دوره تفاهم   تاس  فنخبه وظیفه مکل 5-2-13

   . دبوطه، آن را تسلیم دانشگاه نمایرحل اداری مراپس از انجام م

  :زبانی تعهدات استاد م   5-3

   . دنخبه وظیفه باشنفر میزبان یک   دتوان می  حداکثراستاد میزبان  5-3-1

از محل   دتوان  ، که می  باشدمیمیزبان  ه استاد  دعه  رب  و هزینه داوری   بیمه اشتغال نخبه وظیفه،  تامین اعتبار حقوق ماهیانه   5-3-2

پژوهش و فناوری دانشگاه حق دارد در    آن تامین شود. معاون   راعتبارات پژوهشی استاد و نظی  ، تارداد ارتباط با صنعرق

ها توسط   م تامین مالی این هزینهددر صورت ع .  دنمای  ره فوق کسدمحل تامین ش  ا را ازه  م تامین، این هزینهدصورت ع 

ها    هزینه  ربه کس  تم تسویه حساب، نسبدهکار نموده و در صورت ع داستاد میزبان را ب   تن، دانشگاه مجاز اساستاد میزبا

    .د ام نمایدهای استاد اقد درآم راز محل حقوق و یا سای

به نخبه خود  ف  رداختی از طرهای پ   ی هزینه  کلیه  ،تفرپیش   هایگزارشیک از    رهبه انضمام    تاس  فاستاد میزبان موظ 5-3-3

و یا    تهای ارتباط با صنع  وژهر، پ رنتاز اعتبارات گ  ریکی از روشهای کساعالم و از طریق    تا تاریخ ارائه گزارش  راوظیفه  

    .د ایتسویه نمآن را پژوهش و فناوری دانشگاه   معاون هارائه چکهای بانکی ب

ار و انجام ر استق  جهتمتعارف    د به تامین فضای کاری و امکانات الزم در ح  ته، نسبداستاد میزبان طبق توافقات انجام ش 5-3-4

  نمود. دام خواهدنخبه وظیفه اق فوظای

   بود. ده استاد میزبان خواهدعه رای انجام پژوهش طبق توافق استاد میزبان و نخبه وظیفه، برهای الزم ب تامین هزینه 5-3-5

استادمیزبان موظف است در جلسه دفاع نهایی که با حضور داور تخصصی و اعضای کمیته ارزیابی برگزار می شود حضور   5-3-6

   یابد.

   پرداخت خواهد شد.   2-3-5 دهم از محل اعتبار بنتاد داور الزحمه اس حق 5-3-7
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 :تعهداتایر  س 5-4

بط و حسب رع ذیراجم تدانشگاه توسط نخبه وظیفه منوط به موافقاستفاده از امکانات آموزشی، پژوهشی، اداری و رفاهی  5-4-1

   .   باشدمیبوط به آن رهای م هزینه تداخرمورد باپ 

   ارد.درا ن  نامهتفاهمدر دانشگاه پس از اتمام این  رم پژوهشگداو یا استخ  نامهتفاهماین  دی دی در قبال تمددانشگاه تعه  5-4-2

  امیرکبیر متعلق به دانشگاه صنعتی    نامهتفاهمبوط به موضوع این  رای پژوهشی مهتکلیه حقوق مادی و معنوی ناشی از فعالی 5-4-3

انتشار    دمانن )ه را  دعات و پژوهشهای انجام شالی از اطد و نخبه وظیفه حق استفاده بع  باشد میو دانشگاه عالی دفاع ملی  

   ارد.دسازمان نزه رسمی از این دو جاون ادب (نیهاراهای پژوهشی، سخنرحدر کتب، مقاالت، ط

ق دانشگاه عالی دفاع ملی صورت ریفقط از ط  رو این ام باشد مین به نخبگان وظیفهگواهی  مجاز به ارائه هیچ گونه  دانشگاه 5-4-4

   .گیردمی

 ت سیبا یکه م   تاس  یتوافق   ی مقداا  کنیل  باشد مین  یحاصله الزام  ج یانتشار نتا  یارب  مقاله  هی، تهی پژوهش  ت یه به نوع فعالجبا تو 5-4-5

کار    تیکفا  کالم  ،مقاله  هی . در صورت تهده باشدش  اشاره  آن  هیم لزوم تهدع   ای  لزوم  به  ی پژوهش  شنهادیپ   نیودزمان تدر  

 به  فهینخبه وظ  یارب   کار  انیور پاد ص  دی و نبا  باشدمیارسال مقاله    یارب  راهنما  استاد  هی دییحله اخذ تارم  تا  فهینخبه وظ

دفاعیه دکترا و همچنین پایان نامه های ارشد و دکترای متقاضی نمی تواند به عنوان مقاله  دد.  رش مقاله موکول گریپذ

 دستاورد طرح جایگزین خدمت ارائه شود.

تب به صورت  رام  تمیبایس   نامهتفاهمفین  ریک از ط  ره و شماره تلفن ه دنماین  رافیایی و یا تغییرغجمکان    ردر صورت تغیی  5-4-6

   دد. رم گالاع   نامهتفاهمفین رط رمکتوب به سای

   : مرخصی و موارد ترک اضطراری محل خدمت .6 ماده

دانشگاه در   .باشدمی زبانیاستاد م دییتا با  و دانشگاه یعلم أتیه نی قوان مشابه فهینخبه وظ یجالاستع یخصراز م استفاده 6-1

  دنخواه  یتیمسئول  یج الاستع  یخصردر طول م  (در دانشگاه  یو  تیاز فعال  یناش  ریغ )  فهینخبه وظ  ی درمان  یها  نهیمقابل هز

  .تداش

م نموده و  الاع   زبانیبه استاد م   یخود را به صورت کتب  یالجاستع  یخصرو م  یاستحقاق  ی صرخم  تاس  فموظ  فهیخبه وظن 6-2

   .د یرا کسب نما یو تموافق
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 دستگاه نظارت:   .7 ماده

که بر کلیه ی اقدامات و   است  استاد میزبانبر عهده ی   در اجرای دوره، نخبه وظیفه عملکردنحوه ی و  تفاهم نامهبر اجرای نظارت 

لزوما باید کلیه ی موارد ابالغی از سوی دستگاه نظارت را وفق شروط و    نخبه وظیفهنظارت داشته و    نخبه وظیفهنحوه ی عملکرد  

 قیود منعکس شده در قرارداد اجرا نماید. 

 : تفاهم نامهفسخ   .8 ماده

دانشگاه محق و    ذیلاز موارد  کی  ر وز هردر صورت ب تفاهم نامه و اجرای مفاد این در راستای  عدول و تخطی نخبه وظیفه در صورت

خسارات وارده را طبق محاسبه  ی،  مل  دفاع  یعال   دانشگاه  به  ازیم ندم ع الاع   با فسخ و    جانبه  کیرا    فیمابین تفاهم نامه    مجاز می باشد 

هرگونه   نخبه وظیفه،در این خصوص قطعی و از این حیث    دانشگاهتشخیص    کسر نماید.نخبه وظیفه  و تشخیص خود از مطالبات  

 ادعا و اعتراضی را در حال و آتیه از خود سلب و اسقاط حق می نماید. 

 .  زبانیاستاد م صیبه تشخ یوژه پژوهشپر انجام در فهیوظ نخبه ن ییپا  یبازده   ای  یکاف  ییم توانا دع  ▪

 ع دانشگاه.  الو اط  یزه کتبجاون اد ب ریبه غ   یوژه پژوهشرموضوع پ  یواگذار ▪

 بوطه. رم شرفتیپ  یارائه گزارشها یراه بدش نییماه از زمان تع ک یاز  شیمجاز ب ریغ  ریتأخ ▪

 .  فه ینامه توسط نخبه وظتفاهم نیات مذکور در اداز تعه کی رنقض ه ▪

 دانشگاه.   یانضباط تهیکم صیبه تشخ فهیدانشگاه توسط نخبه وظ  یو انتظام  یانضباط ، یقالاخ نینقض قوان  ▪

 

 :حل اختالف .9 ماده

و یا تفسیر و تآویل    نامهتفاهمدر صورت بروز هر گونه اختالف در خصوص استنباط از مفاد و مدلول این  حله از انجام کار،  رم  ردر ه

الفاظ و عبارات مستعمله یا حدوث اختالف نظر در نحوه ی اجراء و ایفای تعهدات، موضوع اختالف با برگزاری جلسه ای با حضور  

طرفین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و حتی المقدور به نحو کدخدامنشانه و مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد و در  

 . توافق در این زمینه، حل و رفع اختالفات و فصل خصومت در صالحیت مراجع محترم قضایی خواهد بود لوصورت عدم حص

 :فورس ماژور)حوادث غیر مترقبه( .10 ماده

حوادث غیر مترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله، آتش سوزی و امثالهم که ایجاد و دفع آن از حیطه و اقتدار و اراده ی طرفین  

شود. درصورت حدوث آن برای هر یک از طرفین؛ وی می بایستی ضمن اعالم کتبی مراتب مزبور ظرف مدت الق میقرارداد باشد اط

از تاریخ وقوع حوادث غیر مترقبه، نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید. در این حالت هر یک از  یک هفته 
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اقط می نمایند. درصورت عدم اعالم و یا حصول توافق در ظرف مدت زمان فوق،  طرفین، حق طرح هرگونه ادعایی را از خود سلب و س

 ها و خسارات وارده به طرف دیگر، بر عهده ی متخلف از مفاد این ماده است.ها و جبران هزینهکلیه ی مسئولیت 

 : طرفیناقامتگاه   .11 ماده

ودر صورت تغییر نشانی، هر یک از طرفین  اقامتگاه طرفین به شرح و ترتیبی است که در مقدمه ی قرارداد منعکس گردیده   11-1

لزوماً باید حداکثر ظرف مدت یک هفته ،قبل از تغییر نشانی؛اقامتگاه جدید را به طرف دیگر اعالم نمایند درغیر این صورت ابالغ اوراق 

یچیک از طرفین در این خصوص قانونی و مکاتبات اداری به آدرس قبلی، ارسال و مالک عمل و مناط اعتبار خواهد بود و به تَبَعِ آن ،ه

   نمی توانند به عذر عدم اطالع متعذِّر گردند.

م  الدانشگاه اع   ی  ندهیبه نما  یخود را فوراً به صورت کتب  یو نشان  سمشخصات تما  یاحتمال  ریی تغ  تاس  موظف  فهینخبه وظ 11-2

 . دینما

   :نامه  نسخ تفاهم .12 ماده

فی   امیرکبیردر دانشگاه صنعتی    ----------- در تاریخ  نسخه متحدالمتن و با اعتبار واحد    3در    تبصره  5،  ادهم  12مشتمل بر    نامهتفاهماین  

 . مابین طرفین امضاء و مبادله گردید


