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 های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی الرستان  قرارداد طرح

 طرح : کد

 : طرفین قرارداد  1ماده 

......................... نزد ) فرزند:........................ کدملی:.............................. متولد:.............................. به شماره حساب:.... این قرارداد بین آقای / خانم .................. 

درس:.............................................................................................................. کد بانک:..............................، شماره شبا:................................................... آ

عنوان مدیر اجرایی به نمایندگی  از طرف مجریان طرح ب ..........(پستی:............................ شماره موبایل:......................................... شماره ثابت:.........................

( ) پیوست شماره یک قرارداد ( اسامی ایشان قید گردیده و از این پس پژوهشگر نامیده می شود و از طرف دیگر  Proposalتحقیقاتی  که در پیش نویس  ) 

که از این پس معاونت پژوهشی نامیده می شود  بلوار والیت -ام خمینی )ره(میدان ام –به نشانی : الرستان  دانشکده علوم پزشکی الرستانمعاونت پژوهشی 

رای مفاد پیمان به عذر ، منعقد می گردد  و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند و پژوهشگر در اج

 عدم اطالع نمی تواند متعذر گردد .

 موضوع قرارداد  : 2ماده 

طرح پیوست که قسمتهای مختلف آن توسط مجری و  نسخه اولیه ازمطابق با  ".....................................................................  "اجرای طرح پژوهشی با عنوان 

 .............. ثبت .......... به تصویب رسیده و با کددانشکده در تاریخ .....همکاران طرح تکمیل و به امضاء رسیده و براساس مقررات مربوط توسط شورای پژوهشی 

 شده است .

 : حدود و خدمات پژوهشگر  3ماده 

می مرحله گزارش پیشرفت کار و ارائه مقاله نهایی  3طرح و در  نسخه اولیهحدود خدمات پژوهشگر و مراحل انجام کار مطابق با جدول زمان بندی مندرج در 

ل موضوع قرارداد پیش . پژوهشگر متعهد می گردد چنانچه موجب  ضرر و زیانی گردد نسبت به جبران آن اقدام نماید و در صورتی که تاخیری در تحوی دشبا

درصد از مبلغ کل قرارداد  %2به صالحدید خود مختار خواهد بود تا سقف  آید معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و مدیریت تحقیقات و فناوری

و هماهنگی به ازاء هر روز تاخیر در ارسال گزارش نهایی ) مطابق جدول گانت ( جهت جبران خسارت از محل حقوق و مزایای پژوهشگر ضمن مطلع نمودن وی 

 نماید .  کسردانشگاه  )معاونت توسعه و امور مالی (با واحدهای ذیربط

 : مدت انجام قرارداد  4ماده 

 مدت انجام این قرارداد ........ ماه بوده و از تاریخ ...... شروع و در تاریخ ....... خاتمه می پذیرد .

 : مبلغ قرارداد   5ماده 

است که پس از کسر هزینه نظارت بر حسن اجرای طرح و مابقی  ریال معادل ..............................................................ریال ...........مبلغ کل این قرارداد ............

 به پژوهشگر پرداخت می شود. 6ماده  مطابق مرحله 4در کسورات قانونی 

 د .کسورات قانونی شامل مالیات بر هزینه طرح و هزینه نظارت می باش

 

 : مراحل پرداخت  6ماده 

 پژوهشی توسط شورای طرح نسخه اولیهبعنوان قسط مرحله اول که پس از تائید  معادل ............................................. ریال  ........ ریال.........ناخالص .......مبلغ  1-6

و کسورات قانونی به مجری ............................. پرداخت ....................... ریال معادل ............................... به مبلغ......... حق نظارت  %3پس از کسر و امضاء قرارداد 

 می گردد. 

پس از ارائه گزارش پیشرفت اول طرح و تایید ناظر طرح و پس از بعنوان قسط مرحله دوم معادل ....................................... ریال .... ریال ...مبلغ ............. 2-6

 پرداخت می گردد . ...................................به مجری  کسورات قانونی 

مطابق تبصره ا ماده  ارش نهایی کل طرح تحقیقاتیپس از ارائه گز قسط مرحله سومبعنوان معادل ...................................... ریال  ریال  ....................مبلغ . 3-6

 پرداخت می گردد . .......................................کسورات قانونی به مجری  و پس از تائید نهایی ناظر طرح و 6

اتمام طرح پژوهشی و پس ازچاپ نتایج حاصل از طرح به از پس، رحله چهارم ریال بعنوان  قسط م معادل .................................................................مبلغ  6-4

 مجری............................و پس از کسورات قانونی  به انتخاب پژوهشگر بصورت مقاله چاپ شده در یک مجله علمی معتبر و یا ثبت ابداع یا اختراع معتبر 

  پرداخت می گردد. 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:
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 کلیه مراحل پرداخت بعد از تأیید معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و مدیریت تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد.  -

شامل چکیده فارسی و انگلیسی، معرفی، مواد و روشها، قابل چاپ در قالب مقاله  سی دی: پژوهشگر موظف است گزارش نهایی طرح را بصورت چاپی  1تبصره 

به  ( Larestan University of medical sciencesکده )دانش affiliationبا ذکر نشکده و نتایج، بحث، منابع و تقدیر و تشکر با حفظ حقوق مالی و معنوی دا

 در اختیار معاونت ... وداده های خام و به همراه کلیه مستندات طرح شامل آنالیزهای آماری، کارآزمایی های بالینی، عکس ها، جداول وعنوان آدرس اول 

 پرداخت می گردد . 5قرار دهد و تمام هزینه های مندرج در این ماده توسط پژوهشگر و از محل مبلغ مذکور در ماده  آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

ست نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت ، ادامه : پس از پایان هر یک  از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر ، معاونت مجاز ا 2تبصره 

 ، تمدید و یا واگذاری طرح اقدام نماید و پژوهشگر حق هرگونه اعتراضی را از خویش سلب می نماید .

 : نظارت7ماده 

کد ملی: ..................................، به شماره شناسنامه: ................. ....................نام پدر:  .......................بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده: نظارت 

 ..................................................................................به نشانی:  .........................صادره از: شماره حساب:......................................

تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام یک نسخه از طرح خود را به ناظر تحویل دهد و می باشد و مجری ملزم است  .....................................تلفن:

یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابالغ رساند. سازمان می تواند در صورت لزوم مسئولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص 

حق ردد. مجری گنماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که بواسطه تأیید گزارش، سبب پرداخت هرگونه وجه اضافی به 

 %3..................... به میزان ........................................................................................................... با کد:...........الزحمه ناظر طرح تحقیقاتی با عنوان :.........................

 شد به مبلغ ........................................... ریال می باشد. از کل بودجه طرح )................................................. ریال( که از قسط اول کسر خواهد 

 : استفاده از نتایج طرح 8ماده

تعیین خواهد شد . پژوهشگر موظف است ظرف مدت یکسال پس از  کارفرماکلیه نتایج علمی  و منافع مادی و بهره برداری از آنها براساس توافق پژوهشگر و 

مدرک اعالم پذیرش یا اصل مقاله چاپ شده و یا نتیجه بررسی یا بکارگیری محصول طرح تحقیقاتی را از مراجع ذینفع استعالم نموده و به ارائه گزارش نهایی ، 

به ی مختار مبرده بعنوان طرح دهنده و یا مجرمعاونت ارائه نماید در غیر اینصورت مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در خصوص اجرای طرحهای مصوب بعدی نا

 اخذ تصمیم است .

 : سایر هزینه ها  9ماده 

آمده نخواهد داشت .  5پژوهشگر کلیه هزینه های پرسنلی ، خدماتی ، اداری ، عملی و غیره را پرداخت می نماید و معاونت هیچگونه تعهدی بجز آنچه در ماده 

 امور اجتماعی جوابگو خواهد بود .پزوهشگر در قبال دعاوی پرسنل و اشخاص مطروحه در مراجع قضایی و اداره کار و 

 : تعهدات پژوهشگر  11ماده 

 انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط پژوهشگر و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع پژوهش  1-11

 در اختیار پژوهشگر قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد . کارفرمارعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که  2-11

 رفرماکااز عدم ارائه اسناد و مدارک و اطالعاتی که به مناسبت انجام پژوهش کسب می نماید به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر  ، مگر با کسب اجازه کتبی  3-11

 ی حقوق خود اقدام قانونی  علیه پژوهشگر معمول خواهد داشت .جهت استیفا کارفرما، در غیر اینصورت 

 وع قرارداد اصول تحقیقاتی در انجام پژوهش موضبررسی و تحقیقات کافی در چهارچوب اصول و موازین علمی و رعایت  4-11

 پژوهشگر نمی تواند پیمان را کال یا جزعا به غیر واگذار نماید . 5-11

 Larestan University ofکلیه مقاالت منتج از موضوع قرارداد، آدرس علمی دانشکده علوم پزشکی الرستان )چاپ  پژوهشگر موظف است جهت 6-11

Medical sciences)     .بعنوان آدرس اول ذکر نماید 

 میلیون ریال، 31زیر ی سقف بودجه با مطابق مصوبات شورای پژوهشی، پژوهشگر موظف است جهت دریافت قسط چهارم خود، در طرح های تحقیقاتی 7-11

 ISI ،PubMed میلیون ریال هزینه، مقاله چاپ شده با درجه  31، در طرح تحقیقاتی با  سقف بودجه حداقل پژوهشی -ی علمیحداقل با درجهچاپ شده،  مقاله

 ارائه نماید. یا بصورت ثبت اختراع رای ضریب تأثیردا ISIمیلیون ریال مقاله چاپ شده در مجالت  51و در مورد طرح های با حداقل   Scopusو یا 

آموزشی، تحقیقات و اموال مذکور را به معاونت  لیست نسخه اولیه طرح پژوهشگر موظف است در صورت خرید وسایل غیر مصرفی ) اموالی ( مندرج در  8-11

 فرهنگی دانشجویی ارائه نماید و این اموال در مالکیت دانشکده قرار می گیرد. 

 : تعهدات معاونت11ماده 

 د.کمک به تهیه مقاالت و سایر متون علمی مورد نیاز پژوهشگر که در کشور غیرقابل دسترسی باشد. در حد امکان و در ارتیاط با موضوع قراردا 1-11

 پس از کسر کسورات متعلقه. 5پرداخت کامل مبلغ قرارداد براساس مراحل مندرج در ماده  2-11

 ف : حل اختال 12ماده

نفر از اساتید  3 در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی  از قرارداد اختالف نظری  حادث گردد . موضوع توسط

نتیجه نرسد ، هر یک از طرفین  مرضی الطرفین دانشکده بررسی و رای آنها برای طرفین الزم االجرا  است و در صورتیکه مساعی طرفین و نمایندگان آنان به

 حق خواهد داشت جهت احقاق حق خود به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه نماید .
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 : اصالحیه ، متمم ، مکمل یا تغییر  13ماده 

 .افق متعاقدین میسر خواهد بود هرگونه اصالح یا تغییر در مواردی از این قرارداد و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوستها با جلب تو

 

 : فسخ قرارداد  14ماده 

، فقط با توافق 6از ماده  3فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره 

 طرفین امکان پذیر است. 

 : ضمائم قرارداد  15ماده 

( بعنوان شرح خدمات این قرارداد که جزء الینفک قرارداد محسوب پروپوزال مصوب شورای پژوهشی مورخ......................... اد شامل یک پیوست )این قرارد

 شده و در زمان امضای قرارداد پیوست ها نیز باید به امضاء متعاقدین رسیده باشد .

 : اقامتگاه طرفین 16ماده 

ول در ططرفین همان نشانی مندرج در ماده یک قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مکاتبات ، مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه اقامتگاه قانونی 

 قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد طرفین باید رسما و کتبا مراتب را به یکدیگر ابالغ رسمی نشانی قبلی معتبر خواهد بود .

 : قانون حاکم بر قرارداد  17ماده 

 این قرارداد از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشد .

  فورس ماژور:  18ماده 

 معاونتها و ... با توجه به شرایط خاص حاکم بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به همکاری با در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و اپیدمی مجری

                                                      بایستی نسبت به ادامه فعالیت خود اقدام نماید.باشد و در صورت عدم امکان ادامه قرارداد، پس از رفع موارد میمیپژوهشی 

 : شرایط خاص19ماده 

از قرارداد یا تمام در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری ) شرایط خاص ( که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی 

دات هر یک از طرفین شامل ادامه تعهآن غیر ممکن گردد ، در صورت موافقت طرفین به مدت زمان اجرای قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت فسخ قرارداد 

  نفر از اساتید مرضی الطرفین دانشکده بررسی خواهد شد و رای آنها برای طرفین الزم االجرا خواهد بود.  3تسویه حساب مالی و یا جبران خسارت با نظر 

 .نسخه تهیه وتنظیم و هر كدام حكم واحد را دارد 3صفحه و  3پیوست،1 و  بند، 11، تبصره 4ماده،   22قرارداد در : 21ماده
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