
 به نام خدا

 جمهوری اسالمی ایران

 دانشگاه تهران

 موافقتنامه

موافقت مدیر کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه طی نامه با عنایت به نامه شماره ............................... به تاریخ .................. دانشگاه ........................... و 

و تربیت نیروی انسانی آن دانشگپاه، این موافقت  شماره ..................................... به تاریخ ............................. به منظور رفع نیازهای علمی تخصصی

قای دکتر نامه بین دانشگاه تهران )دانشگاه( به نمایندگی آقای دکتر سید مهدی قمصری از یک طرف و دانشگاه ..................... به نمایندگی آ

 ................ از طرف دیگر منعقد می شود.

 ذیرش. موضوع موافقتنامه و نحوه پ1ماده 

..... که از طریق استفاده عبارت است از پذیرش آقای .................... جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری رشته ................ در سال تحصیلی ..............

 از سهمیه مبیان با احراز شرایط الزم به صورت بورسیه پذیرفته شده است.

 . برنامه دوره2ماده 

 سی رشته و مدت آنها مطابق ضوابط و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.. برنامه در2.1

 . شروع دوره تحصیلی و زمان برگزاری کالس ها طبق برنامه تنظیمی دانشگاه خواهد بود.1.1

 ها و نیازهای دانشگاه ............... انتخاب خواهد شد. . موضوع پایان نامه دانشجو در صورت امکان از پروژه های مربوط به فعالیت2.1

 . تعهدات دانشگاه محل تحصیل3ماده 

. دانشجوی مشمول این موافقتنامه دانشجوی رسمی دانشگاه بوده و مانند سایر دانشجویان حق استفاده از کلیه امکانات موجود آموزشی 2.2

 و رفاهی و کمک آموزشی و خوابگاه را دارد.

 دانشگاه در پایان ترم تحصیلی نسبت به ارسال ریز نمرات دانشجو به دانشگاه ....................... اقدام خواهد کرد.. 1.2

. دانشگاه در پایان دوره، چنانچه دانشجو طبق ضوابط دوره را با موفقیت به پایان رساند، گواهی اتمام تحصیالت در دوره دکتری رشته 2.2

 نشگاه ................... تحویل می دهد.مذکور را صادرو به دا

یی دانشگاه تبصره: در صورت درخواست دانشگاه ..................... مبنی برا استفاده دانشجو از خوابگاه می بایست قرارداد دیگری با امور دانشجو

 قد شود.منع

 . تعهدات سازمان بورس دهنده4ماده 

... بانک مبلغ ................... ریال از محل اعتبارات آن دانشگاه برای آقای .............. به حساب شماره .............................دانشگاه ............... تعهد می کند 

صیلی نامبرده پرداخت و رسید آن را به .................. شعبه ........................ به حساب غیرقابل برداشت دانشکده ........................ به عنوان هزینه تح

 دانشکده ..................... و تصویر آن را به دانشگاه تحویل دهد.
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 نحوه پرداخت شهریه به شرح ذیل است:

 % از کل مبلغ شهریه قبل از ثبت نام05

 % از کل مبلغ شهریه در ابتدای سال دوم25

 % از کل مبلغ شهریه قبل از امتحان جامع25

 ز کل مبلغ شهریه در زمان فراغت از تحصیل% ا25

: در صورت تکرار واحدها یا اخذ واحدهای اضافی توسط دانشجو، مبالغ مربوط به هزینه آنها در پایان دوره محاسبه و از طرف دانشگاه 2تبصره 

 ......................... به دانشکده ..................................... پرداخت خواهد شد

ت : چنانچه دانشجو از ادامه تحصیل منصرف یا طبق ضوابط آموزشی یا انضباطی از تحصیل محروم شود دانشگاه ..................... متعهد اس1تبصره 

 کلیه هزینه های دوره  را تا زمان محرومیت از تحصیل به دانشکده ............. پرداخت کند.

به صورت علی الحساب بوده و افزایش مبلغ مذکور در صورت تصویب هیأت محترم امنای دانشگاه  4ماده : بدیهی است مبلغ مندرج در 2تبصره 

 برای سال تحصیلی ................... مشمول این موافقتنامه می شود.

 . رفع اختالفات و موارد پیش بینی نشده5ماده 

ین تصمیم گیری و در صورت بروز اختالف نظر، هیأتی مرکب از نمایندگی مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با توافق طرف

 نفر از این هیأت الزم االجرا خواهد بود. 1تام االختیار طرفین رسیدگی و تصمیمات متخذه با رای موافق 

رفین رسیده است. هر چهار نسخه دارای تبصره و چهار نسخه در تاریخ ................. تنظیم شده و به امضای ط 4ماده و  0این موافقتنامه در 

 اعتبار یکسان و پس از انجام، تعهدات مایل مربوط به آن معتبر است.

 

 رئیس دانشگاه ............................

 رئیس دانشکده ...........................

 

 سید مهدی قمصری

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران


