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  : .............................تاریخ
  : ...........................شماره
 .................: ........پیوست

  »یمعاونت پژوهش« 

  ن قراردادی طرف: 1ماده 
ـ وسـت شـماره   يپ) (Proposal(س يش نوي که در پيقاتيان طرح تحقي از طرف مجريندگي به نمايير اجرايبعنوان مد..................................... خانم دکتر  / ين آقاي قرارداد ب ين  ا ک ي

ـ د گرديــشان قيــ اياســام) قــرارداد ـ ن پــس پژوهــشگر نام يــده و از ايـ                                 ....................................................: .......................................................................ي شــود بــه نــشان  يده مــيـ
 دانـشگاه علـوم   ي سـاختمان مرکـز  -ابان زنـد ي خ-رازيش: يراز به نشاني شي دانشگاه علوم پزشکيگر معاونت پژوهش  يو از طرف د   : ........................................ همراه/ شماره تلفن 

 کامل و تمـام  يت اجراي خود را ملزم و متعهد به رعااين قراردادن با امضاء ي گردد و طرفي منعقد م، شوديده م ي نام  پژوهشی ن پس معاونت  يکه از ا      طبقه هفتم  -رازي ش يپزشک
  . تواند متعذر گردديذر عدم اطالع نمعمان به ي مفاد پي و پژوهشگر در اجرا دانندياد آن مفم

  موضوع قرارداد: 2ماده 
ـ   » ........................................................................................................................................................«  بـا عنـوان     ي طـرح پژوهـش    ياجرا  يوسـت کـه قـسمتها   يس طـرح پ يش نـو يمطـابق بـا پ

ـ يبه تصو............ .............خ ي دانشگاه در تاري پژوهشي و بر اساس مقررات مربوط توسط شورادهيبه امضاء رسل و  ي و همکاران طرح تکم    يمختلف آن توسط مجر    ده و يب رس
  .ست ثبت شده ا........................با شماره

  حدود و خدمات پژوهشگر: 3ماده 
ـ  . باشديم مرحله گزارش ۳ و در س طرحيش نوي پمندرج در يخدمات پژوهشگر و مراحل انجام کار مطابق با جدول زمان بند      حدود    گـردد چنانچـه موجـب    يپژوهشگر متعهد م

 د خـود مختـار خواهـد بـود تـا      ي به صـالحد يد معاونت پژوهشيش آيضوع قرارداد پل موي در تحويري که تأخيد و در صورتي نماسبت به جبران آن اقدام     گرددن يانيضرر و ز  
ـ جبران خسارت از محل حقوق و مزاجهت )  مطابق جدول گانت(  ييدر ارسال گزارش نها ر يتأخ از مبلغ کل قرارداد به ازاء هر روز  درصد۲/۰سقف    پژوهـشگر ضـمن مطلـع    ياي

  .دي نمااخذنشگاه ربط داي ذي با واحدهاينگ و هماهينمودن و
ـ  طـرح از محـل حقـوق و مزا   ي از عدم اجـرا يان ناشي دهد نسبت به مطالبات مربوط به ضرر وز   ي اجازه م  يپژوهشگر به معاونت پژوهش   : ۱تبصره    بـا  ي بـا همـاهنگ  وی ياي

  .دي اقدام نمايبانيمعاونت پشت
  مدت انجام قرارداد: 4ماده 

  .ردي پذيخاتمه م............ .......خ يشروع و  در تار..................... خ يه و از تارماه بود............ ن قرارداد يمدت انجام ا
  مبلغ قرارداد: 5ماده 

ـ ررات موجـود و   و مقني که بموجب قوان (ي کسورات قانوني و مابق طرحيبر حسن اجرانه نظارت   ياست که پس از کسر هز     ......................................... ن قرارداد   يمبلغ کل ا   ا آنچـه  ي
ن پس از کـسر  يا ناظري ناظر باحق نظارت بر اساس توافق معاونت  (   شودي به پژوهشگر پرداخت م۶ماده به شرح ) رد  ي گ ين قرارداد تعلق م   يع خواهد شد و به ا     که بعداً وض  

  .  و کاهش استش يزا درصد قابل اف۲۵ن تا ي مبلغ قرارداد با توافق طرف) گردديات متعلقه پرداخت ميمال
  .نه نظارت در نظر گرفته شده استيال به عنوان هزيمبلغ             ر:  نه نظارتيهز

  . باشدينه نظارت مينه طرح و هزيات بر هزي شامل ماليکسورات قانون
  مراحل پرداخت: 6ماده 
ـ ر (                         اين مرحلـه بـه ميـزان   اتيس طرح و امضاء قرارداد و کسر ماليش نويد پييز تأ که پس اقسط مرحله اولبعنوان ريال ............................... مبلغ  : ۱-۶ مبـالغ   ) الي

  .گرددمی  پرداخت الير....................................... زان يال و حق نظارت به مير................................................ زان يخالص شامل سهم پژوهشگر به م
ـ شرفت اول طرح و تأيپس از ارائه گزارش پ   ........................... خ  ي مرحله دوم در تار    قسطال  بعنوان    ير.................................. مبلغ  : ۲-۶ ـ  و پـس از کـسر مال  د نـاظر طـرح  يي ـ ات اي ن ي

  . گردديال پرداخت مير............................. زان يال و حق الزحمه ناظر به مير.................. زان ي به مپژوهشگرلص شامل سهم  مبالغ خا،الير........................... زان يمرحله به م
ـ  و ( يقـات ي کل طرح تحقيينهاگزارش ارائه پس از ................... ...........خ ي در تارييال بعنوان گزارش نها ير....... ..........................مبلغ  : ۳-۶ ـ دييتأا ي ـ مراجـع ذ ه ي صالح در خـصوص  ي

ـ تأپـس از  و ) چاپ در مجالت معتبـر   و ييقات دانشجويته تحقي کمي، ارائه خالصه مقاله در کنگره مربوط به طرحها معتبر  ، ثبت ابداع و اختراع     ي مداخله ا  يطرح ها   يي نهـا ديي
ـ ر....................... زان يال ، مبالغ خالص شامل سهم پژوهشگر به م ير............................زان  ين مرحله به م   يات ا ي کسر مال  ناظر طرح و   ـ ال و حـق الزحمـه نـاظر بـه م    ي .................... زان ي

.  گردديال پرداخت مير

 ينـه هـا  ي و تمام هزقرار دهد ) دي که معاونت اعالم نمايگريهر مرجع دا يو  ( ار معاونتي در اختي و فالپي طرح را بصورت چاپ  ييپژوهشگر موظف است گزارش نها    : ۲تبصره  
  .می گردد پرداخت ۵ن ماده توسط پژوهشگر و از محل مبلغ مذکور در ماده يمندرج در ا

ـ  تمد،  ادامـه ، و مطالبه خـسارت ک از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر، معاونت مجاز است نسبت به لغو قرارداد  ي هر   انيپاپس از   : ۳تبصره   ـ  و دي ا ي
  .دي نمايش سلب مي را از خويد و پژوهشگر حق هر گونه اعتراضينماطرح اقدام  يواگذار

  ج طرحیاستفاده از نتا: 7ماده 
ک سال پـس از  يهشگر موظف است ظرف مدت پژو. ن خواهد شديي از آنها بر اساس توافق پژوهشگر و معاونت تعي از طرح و بهره بردار     ي ناش ي و منافع ماد   يج علم يه نتا يکل

نفع استعالم نموده و به معاونـت ارائـه   ي را از مراجع ذيقاتي محصول طرح تحقيريا بکارگي يجه بررسيا نتيا اصل مقاله چاپ شده و يرش ي، مدرک اعالم پذييارائه گزارش نها  
  . م استي مختار به اخذ تصميا مجري نامبرده بعنوان طرح دهنده و ي مصوب بعدي طرحهايدر خصوص اجرا دانشگاه يت امور پژوهشيري مدنصورتير ايد در غينما

  
  نه هایر هزیسا: 8ماده 
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 پژوهـشگر  .  آمده نخواهد داشت۵ بجز آنچه در ماده يچگونه تعهديد و معاونت هي نمايره را پرداخت مي و غ  ي و عمل  ي، علم ي، ادار ي، خدمات ي پرسنل ينه ها يه هز يپژوهشگر کل 
  . جوابگو خواهد بودي و اداره کار و امور اجتماعيي پرسنل و اشخاص مطروحه در مراجع قضاي قبال دعاودر

  تعهدات پژوهشگر:  9ماده 
  . و انجام بموقع پژوهشيفي و کيت کميرش مسئولين قرارداد توسط پژوهشگر و پذي مرتبط با موضوع اي علميتهايانجام فعال: ۱-۹
   . انجام موضوع قراردادينه از آن براي دهد و استفاده بهيار پژوهشگر قرار مي که معاونت در اختيوال و مدارکت امانت و حفظ اميرعا: ۲-۹
ـ  يقيد به اشخاص حقي نماي که به مناسبت انجام پژوهش کسب ميعدم ارائه اسناد و مدارک و اطالعات : ۳-۹ ـ  غيا حقـوق ي ـ     ،ري ـ  در غ، از معاونـت ي مگـر بـا کـسب اجـازه کتب ر ي
  .وهشگر معمول خواهد داشته پژي علي حقوق خود اقدام قانونيافي معاونت جهت استنصورتيا
  . در انجام پژوهش موضوع قرارداديقاتيت اصول تحقي و رعاين علمي در چهارچوب اصول و موازيقات کافي و تحقيبررس: ۴-۹
  .ن طرحيعاونت و ناظرندگان مي توسط نمايالت قابل قبول جهت نظارت علميجاد امکانات الزم و تسهيا: ۵-۹
  .دير واگذار نمايا جزعاً به غيمان را کالً ي تواند پيپژوهشگر نم: ۶-۹
  .دي از معاونت مجوز الزم را اخذ نمايقاتيج طرح تحقي از نتايا قسمتيپژوهشگر موظف است جهت چاپ کل : ۷-۹
  . يش نويس طرح شماره پالک اموال مذکور را به معاونت پژوهشی ارائه نمايدمندرج در پ) اموالی(  خريد وسايل غير مصرفی  پژوهشگر موظف است در صورت:۸-۹

  تعهدات معاونت: 10ماده 
  . در حد امکان و در ارتباط با موضوع قرارداد، باشدير قابل دسترسياز پزوهشگر که در کشور غي مورد نير متون علميه مقاالت و سايکمک به ته: ۱-۱۰
   . پس از کسر کسورات متعلقه۵ مراحل مندرج در ماده سد بر اساپرداخت کامل مبلغ قراردا: ۲-۱۰

  حل اختالف:  11ماده 
ن ي الطـرف يد مرضـ ي نفـر از اسـات  ۳ موضوع توسـط  ، حادث گرددي از قرارداد اختالف نظريا قسمتي کامل يا اجراير و   ير و تفس  ين قرارداد در تعب   ين ا ي طرف ي که برا  يدر موارد 

ن حق خواهد داشت جهت احقـاق حـق   يک از طرفيجه نرسد، هر يندگان آنان به نتين و نماي طرفيکه مساعين الزم االجرا است و در صورت     ي طرف يرا آنها ب  ي و رأ  يدانشگاه بررس 
  .دي مراجعه نماييصالح قضايخود به مراجع ذ

  رییا تغیه، متمم، مکمل یاصالح:  12ماده 
ـ ن ميوسـتها بـا جلـب توافـق متعاقـد     يا مکمل به قـرارداد و پ ي هر گونه متمم اقاز به الحيا ني مربوطه و يوست هاين قرارداد و پي از ا ير در موارد  ييا تغ يهر گونه اصالح     سر ي

  .بودخواهد 
  فسخ قرارداد:  13ماده 
ن امکـان  ي، فقط بـا توافـق طـرف   ۶از ماده  ۳ و مورد مذکور در تبصره ير از موارد قانونيرش نبوده و فسخ قراداد به غين قابل پذيک از طرفي هر يک جانبه قرارداد از سو يفسخ  

  .ر استيپذ
  ضمائم قرارداد:  14ماده 

ـ وسـت هـا ن  ي قـرارداد پ ي در زمان امضاونفک قرارداد محسوب شده ين قرارداد که جزء اليبعنوان شرح خدمات ا) صفحه ............. پروپوزال در ( وست يک پ ين قرارداد شامل    يا ز ي
  .ه باشدديرسن يبه امضاء متعاقدد يبا

  نیاقامتگاه طرف:  15ماده 
که در طـول قـرارداد   يخواهـد بـود و در صـورت    مـورد اسـتناد   ،ک قراداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مکاتبات ي مندرج در ماده     ين همان نشان  ي طرف ياقامتگاه قانون 

  . معتبر خواهد بودي قبلي نشانيغ رسمند و تا قبل از اباليغ نما ابالگريکديد رسماً و کتباً مراتب را به ين بايابد طرفير يين تغي متعاقدينشان
  قانون حاکم بر قرارداد:  16ماده 

  . باشديران مي اي اسالمين جمهورين قراداد از هر نظر تابع قوانيا
   ط خاص یشرا:  17ماده 
ـ  قـرارداد  از ين قرارداد باشد و انجام بخشي و اقتدار طرفييتواناطه يکه رفع آن خارج از ح) ط خاصيشرا ( يط قهري از شرا ي که به علل ناش    ياردودر م  ـ  تمـام آن غ اي ر ممکـن  ي
ـ چي قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت فسخ قرارداد هين به مدت زمان اجرا  ي در صورت موافقت طرف    ،گردد ن حـق مطالبـه خـسارت وارده را نخواهـد داشـت و      يک از طـرف ي

  .ردي گين صورت ميحساب با توافق طرفه يل تسوياقدامات پس از فسخ از قب
کـسان و برابـر   ي اعتبـار  ي آن دارايه نسخه هـا يد و کليم گرديتنظ....................... خ ي و در سه نسخه در تاريوست و به زبان فارسيپ...............  وهتبصر ۳  ماده و۱۷ن قراداد در   يا
  . باشديم
ـ  ذيصره هـا ب کشور و تي و پژوهشي دانشگاه و مؤسسات آموزش عاليئت علمي هينامه استخدامن ي آئ۴۰ن قرارداد با استناد به ماده   يا ـ ي طـرف يل آن بـه امـضا  ي ده و ين رس

  . دانندي مربوطه ميوست هاياد آن و په مفي کليبه اجراد را ملزم و متعهد ن خويمتعاقد
  
  

       دانشگاه یمعاون پژوهش           پژوهشگريمهر و امضا
  رازی شی علوم پزشک          
  

  

   طرحيير اجراي مد- اولهنسخ -۱
 جهت درج در پرونده يامور پژوهش تيري مد–نسخه دوم  -۲

 جهت اقدامي معاونت پژوهشي حسابدار-نسخه سوم -۳

   دبيرخانه حوزه معاونت پژوهشی-تصوير قرارداد -۴
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