
 شماره قرارداد:           
تاریخ                                                                                                                        ی                                                                                                                            بسمه تعال

د:                          قراردا  

        پژوهشی دانشگاههاي ــرارداد طرحق 
 طرفين قرارداد :1ماده 

شگر ناميده خانم / آقای                             م اين قرارداد مابين سامي آنان قيد گرديده و از اين پس، پژوه شماره يك قرارداد(، ا ست  جری )يا نماينده مجريان( طرح )پيو
شاني: بلوار رسالت، ان ، كه از اين پس، معاونت ناميده مي 57147تهای كوی اورژانس، كدپستي  مي شود و از طرف ديگر، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه به ن

دانند و پژوهشگر در اجرای مفاد پيمان به عذر عدم اطالع شود منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجرای كامل و تمام مفاد آن مي 
 نمي تواند معتذر گردد.

 موضوع قرارداد  :2ماده 

مطابق پيش " ........................................................................................................................................................................................................." اجرای طرح پژوهشيييي تعت عنوان
شگا شورای پژوهشي دان ساس مقررات مربوطه توسط  ضاء گرديده و برا صفعات آن ام سمتهای مختلف آن توسط مجريان، تكميل و  به  اريخ ه در تنويس طرح پيوست كه ق

 ميباشد(صفعه   - تصويب رسيده است. )تعداد صفعات پيش نويس طرح

 حدود خدمات پژوهشگر :3ماده 

 مرحله گزارشي خواهد بود. 3اساس جدول زمان بندی كه ضميمه پيش نويس طرح است )پيوست شماره دو( بوده و شامل  مراحل انجام كار بر حدود خدمات پژوهشگر و

 مدت انجام قرارداد :4ماده 

 خاتمه مي پذيرد.   ............... شروع و در تاريخ   ................. از تاريخ  ماه بوده و  .........  مدت انجام موضوع اين قرارداد

 مبلغ قرارداد :5ماده 

كه پس از كسورات قانوني كه به موجب قوانين و مقررات موجود و يا آنچه كه بعداً وضع خواهد شد ، به شرح ماده شش به پژوهشگر به شرح ذيل مي باشد  اين قرارداد هزينه

شنهاد  ساس پي شود. )مبلغ قرارداد برا شگاه حداكثر تا پرداخت مي  شي دان شورای پژوه شي و قبول آن در  ستند مجری طرف قرارداد پس از طرح در كميته های پژوه  %25م

 مبلغ هزينه كرد شامل موارد ذيل خواهد بود: قابل تغيير است.(

 ريال ............. هزينه مريوط به حق الزحمه مجری طرح به مبلغ: 

 .................... ريالران اجرائي و نمونه های مورد مطالعه به مبلغ :. هزينه مربوط به خريد خدمت از همكا

 ريال .................. هزينه مسافرت مجری و همكاران به مبلغ: 

 ........................ ريال.  هزينه های خريد مواد و لوازم مصرفي مورد نياز مطالعه به مبلغ:  

 ريال ......................................ملك دارائي ها به مبلغ: . هزينه های خريد وسايل مشمول ت

 مراحل پرداخت: 6 ماده 

در  و صادرات و بانك.......................    به شماره حساب پژوهشگر ريال به عنوان پيش پرداخت كه پس از تاييد پيش نويس طرح و امضاء قرارداد، ...........................مبلغ  -1
 قابل پرداخت مي باشد.   ............................   مبلغ به مجموع

اعالم پذيرش  الزم مبني بر ركامدو يا ارائه  ایندکس شده باشد .............................. که درنمایهمقاله یک  در خاتمه كار با ارائه يالر .....................................مبلغ  -2

(acceptance) چاپ شده/ مقاالت يا اصل مقاله  مقاله / مقاالت. 
طالبه خسارت، ادامه و تبصره يك: پس از پايان هر يك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر، شورای پژوهشي مجاز است نسبت به لغو قرارداد و م  

  يا تمديد و يا واگذاری اقدام نمايد.

  اده از نتایج طرحاستف : 7ماده 

 نعوه انتشار كليه نتايج علمي ناشي از طرح و بهره برداری از آنها براساس توافق پژوهشگر و معاونت تعيين خواهد شد.  

 سایر هزینه ها :  8ماده  

 ج آمده نخواهد داشت. پژوهشگر كليه هزينه های پرسنلي، خدماتي، اداری، علمي، عملي و غيره را پرداخت مي نمايد و معاونت هيچگونه تعهدی بجز آنچه در ماده پن 

صورت چاپ 6نتيجه تعقيقات با رعايت كليه موارد مندرج در بند آخر ماده  : 9ماده   شگاه تعقيقابه معاونت  مقاله يا مقاالت ب شد داده تعويلت و فناوری دان . در غير خواهد 
  اينصورت شورای پژوهشي دانشگاه مجاز به تصميم گيری خواهد شد.

 تعهدات پژوهشگر : 10ماده 

http://80.191.214.190/pajoheshyar/admin/view_tarh_form.phtml?admin=modir&seed=grtgOkp5sPPugNWpW4WXrDntwHvt0vlVMQNJV9VscDxzglKAYg&cod_tarh=1394-01-32-2078


سال بعد  ، ............................و چاپ و یا پذیرش  یک مقاله نمایه یک در پایگاههای  اطالعاتی  انجام بموقع پژوهش-1-10 ست اگر تا دو  بدیهی ا

 از اجرا، مقاله ای ارائه نگردد بایستی تمامی دریافتیهای مجری، به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اعاده گردد. 
ضوع قر -2-10 ستفاده بهينه از آن برای انجام مو شگر قرار مي دهد و ا ساتي كه از  اردادرعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه معاونت در اختيار پژوه سي )كليه اموال و تا

 پژوهشي خريداری يا ايجاد ميشود متعلق به معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد بود.(معل اعتبار طرح 

سب اجازه كتبي ا -3-10 شخاص حقيقي يا حقوقي غير، مگر با ك سب مي نمايد به ا سبت انجام پژوهش ك سناد و مدارك و اطالعاتي كه به منا ر غير معاونت، دز عدم ارائه ا

 اينصورت معاونت جهت استيفای حقوق خود اقدام قانوني معمول خواهد داشت.

 بررسي و تعقيقات كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي و رعايت اصول تعقيقاتي در انجام پژوهش موضوع قرارداد -4-10

 مايندگان معاونت و ناظرين طرحايجاد امكانات الزم و تسهيالت قابل قبول جهت نظارت علمي توسط ن -5-10

 پژوهشگر نمي تواند پيمان را كالً يا جزاً به غير واگذار نمايد. -6-10

 هرگونه پيشنهاد تغيير در تعهدات پژوهشگر بايد توسط شورای پژوهشي مورد تائيد قرار گيرد. -7-10

 تعهدات معاونت :11ماده 

 پژوهشگران كه در كشور غير قابل دسترسي باشد در حد امكان و در ارتباط با موضوع قرارداد. كمك به تهيه مقاالت و ساير متون علمي مورد نياز -

 حقوق مالکيت مادي و معنوي قرارداد :12ماده 

 هر گونه استفاده تجاری و صنعتي از فرايند پروژه در حال اجراء, فرايند توليد و غيره منوط به موافقت طرفين مي باشد.

ای رمنجر به توليد صيينعتي يا نيمه صيينعتي هر معصييولي گردد و يا دانش فني حاصييله قابليت فروش در بازار پيدا نمايد سييهم هر يك از طرفين در شييوچنانچه نتايج پروژه 
رارداد مانند ناشي از ق گردد. رای شورای پژوهشي دانشگاه  در خصوص تعيين سهم هر يك از طرفين الزم االجرا است.كليه حقوق مالكيت معنویپژوهشي دانشگاه تعيين مي

 مي باشد رحچاپ مقاله, پوستر, ثبت اختراع و غيره متعلق به دانشگاه مي باشد و مجری موظف به ذكر صعيح وابستگي سازماني در هريك از برونداد های ط

 حل اختالف :13ماده  

نفر از اساتيد مرضي الطرفين  3از قرارداد اختالف نظری حادث گردد موضوع توسط  در مواردی كه برای طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجرای كامل يا قسمتي
هت ين حق خواهد داشت جدانشگاه بررسي و حكم آنها برای طرفين الزم الرعايه مي باشد. در صورتيكه مساعي طرفين و نمايندگان آنان به نتيجه نرسد، هر يك از طرف

 مراجعه نمايد. احقاق حقوق خود به مراجع ذيصالح قضائي

 اصالحيه، متمم، مکمل یا تغيير :14ماده  

يسر صرفاً با جلب توافق متعاقدين م هرگونه اصالح يا تغيير در مواردی از اين قرارداد و پيوستهای مربوطه و يا نياز به العاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، 
 خواهد بود.

 فسخ قرارداد  :15ماده  

ق ده شش، فقط با توافجانبه قرارداد از سوی هر يك از طرفين قرارداد قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و مورد مذكور در تبصره يك مافسخ يك  
 طرفين امكان پذير است.

 ضمائم قرارداد :16ماده  

ها نيز به قرارداد است كه جزو الينفك قرارداد معسوب شده و در زمان امضای قرارداد پيوستاين قرارداد شامل دو  پيوست در  دو صفعه به عنوان شرح خدمات اين  
 امضای پژوهشگر ميرسد.

طول  رهمان نشاني مندرج در ماده يك قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه د اقامتگاه قانونی طرفين،: 17ماده  
 د.قبلي معتبر خواهد بو مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابالغ نمايند و تا قبل از ابالغ رسمي، نشاني

 قانون حاكم بر قرارداد: 18ماده  

 اين قرارداد از هر نظر تابع قوانين جمهوری اسالمي ايران مي باشد. 

 شرایط خاص :19ماده  

قرارداد و يا تمام آن غير ممكن  در مواردی كه به علل ناشي از شرايط قهری )شرايط خاص( كه رفع آن خارج از حيطه توانائي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از 
داد هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و گردد در صورت موافقت طرفين به مدت زمان اجرای قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت فسخ قرار

 اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.
 ر ميباشد.های آن دارای اعتبار يكسان و برابماده و يك تبصره و دو پيوست و به زبان فارسي و در سه نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه 18اين قرارداد در  
آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و تبصره های ذيل آن به امضاء متعاقدين  40كليه نسخ اين قرارداد با استناد به ماده  

  .وطه مي دانندرسيده و طرفين با امضای اين قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجرای كليه مفاد آن و پيوست های مرب


