
 
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 معاونت پژوهشی و فناوری

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دانشگاه وظیفه برتر  استعدادهای وات استاد راهنمای نخبگان فرم تعهد

 
 ملي دفاع ليعا پژوهشگاهفیمابین دانشگاه و  برتر وظیفه استعدادهای و نخبگان کارگیریبهپژوهشي علمي و  هایهمکاری نامۀ تفاهمپیرو 

در خصوص ایجاد  19/11/1398 مورخ  98/1612/1/3123-362 شماره باداشنگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي  راهبردی تحقیقات و

 -با اولویت دفاعي) پیشرفتهپژوهشي  هایبرنامه نخبگان وظیفه در یریکارگبهاستفاده از فرصت  منظوربههای جدید علمي و پژوهشي ظرفیت

 است.، رعابت نکات ذیل الزامي ها( در دانشگاهيتیامن

 ریزیبرنامه و تعریف فعالیت پیوسته پژوهشيماه  19حداکثر و  ماه14 حداقل در محدوده زمانيمدت برای نخبه وظیفه پژوهشي فعالیت 

 .گرفته خواهد شد در نظر طرح نامهبرای تهیه و تصویب  این مدتاز  یک ماهشود 

 است دانشگاه داخلي مقررات و مسلح نیروهایخاص  مقررات و کشور قوانین با مطابقوظیفه  هنخب هایفعالیت کلیه. 

 وظیفه هنخب به ارجاعي فني -علمي هایفعالیتفني( نخبه است.  –مسئولیت کیفیت پژوهش به عهده استاد راهنمای )راهنمای علمي 

 .باشد برخوردار فني -علمي باالی سطح از بایستمي

  و تأمین ،بینيپیش ،پیوست مندرجات طبق را نخبه وظیفه بیمه هزینه و ماهیانه حقوق به مربوط اعتباراتنخبه وظیفه بایستي استاد راهنمای 

هیئت علمي، حقوق و نماید. در صورت عدم پرداخت، به دانشگاه اختیار تام داده مي شود که از حقوق و مزایای عضو  پرداخت موقعبه

 بیمه سرباز کسر و به حساب مربوطه واریز گردد.

  معاونت پژوهشي  به را نخبه وظیفه پژوهشي فعالیت پیشرفت از)سه ماهه(  ایدوره منظم هایگزارشنخبه وظیفه بایستي راهنمای استاد

 .نمایدو فناوری دانشگاه ارائه 

 صورتبههایي ن تائیدهفته پس از یک حداکثر  صورت یافته، پژوهشي کار نتایج از افزارینرمای نسخه به همراه نخبه وظیفه کار خاتمه 

 ارسال شود.مکتوب برای معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه 

  ابق مط بندیطبقهدر موارد دارای  باشد وحفاظتي بندی فاقد طبقه بایستميعمدتاً به نخبگان وظیفه  واگذاریقابلموضوعات

 .نمایدميعمل امنیتي  -حفاظتي هایدستورالعمل

 

 نام و نام خانوادگي نخبه وظیفه:                                نام و نام خانوادکي استاد راهنمای نخبه وظیفه :      

 کدملي نخبه وظیفه:                                              تاریخ و امضاء :      
 
 


