
 

 

 ارتباط با صنعتقرارداد انجام طرح 

  ارتباط با صنعتنوع   طرح                                                                                                                           

 دانشگاه با صنعت یدفتر همکارمرکز هدف 

 (                              )كد طرح:

 ناوري معاونت تحقيقات وفنام طرف اول قرارداد :  – 1

 نام نماينده طرف اول قرارداد: دکتر – 2

  دکتر  نام طرف دوم)مجری(: -3

  ناظر طرح:  – 4
 منعقد مي گردد .وزارت بهداشت و درمان    يقات و فناوريتحقمعاونت           مورخ           نامه شماره    اين قرارداد به استناد   مجوز های قانوني:-5 

كه قسمتهاي مختلـ  نن توسـ    (1مطابق پيش نويس طرح ) پيوست شماره“ .…………………………………………………    “جـــــراي طرح با عنـوان ا  موضوع قرارداد: -6 

  طرف دوم)مجري( ،تكميل و در سايت مربوطه درج  و نسخه مكتوب نن امضاء گرديده است.

 پذيردخاتمه مي                شروع و در تاريخ                          خ يارتبوده و از  ماه  12قرارداد مدت انجام موضوع اين  مدت قرارداد:  – 7 

 شامل:كه                            مبلغ كل قرارداد با احتساب كليه كسورات قانوني مبلغ قرارداد: – 8

ن قـرارداد پرداخـت خوا ـد يـا 9و طبق مراحل ماده  يه كسورات قانونيپس از كسر كل   يقات و فناوريتحق سهم %5  سهم طرف دوم)مجري( قراردادبا احتساب كليه كسورات قانوني-1-8

   شد.

 ريال  صفر. مبلغ  يه كسورات قانونيقرارداد با احتساب كل زينه نظارت، ناظر منتخب طرف اول  -2-8

 نحوه پرداخت : -9

 ل پرداخت خواهد شد.يدر صورت جذب اعتبار از طرف سفارش دهنده به شرح ذ

 شود. يپرداخت م ارائه پروپوزال طرحو در مقابل  مرحله اول كل قرارداد بعنوان  50% -1-9

 گردد. يپرداخت م يكار توس  مجر %50شرفت يافت گزارش اول و پيكل فرارداد پس از در 40% -2-9

 شرفت  پرداخت خوا د شد.يقرارداد پس از ارائه گزارش پ 10%     3-9

ات بعنـوان سـهم طـرف دوم)مجـري( يياساير مستندات موردقبول به عنوان انتشار وكاربرد نتايج كه پس از كسر مال patent، كتاب،ثبت چاپ يا گوا ي ارايه مقاله پرداخت نهايي پس از -4-9

 پرداخت مي گردد.

ک نسخه كامـل از ايـن گـزارش را بـه  ـورت تايـو شـده وبـه يظر طرح،  طرف دوم)مجري( موظ  است گزارش نهايي طرح را در سايت مربوطه درج نمايد و پس از تاييد نهايي نا -تبصره  

پرداخت مربوط به  14/8/92گردد وبراساس مصوبه شوراي پژو ش دانشگاه  مورخ پرداخت مي 8 اي طرح از محل مبلغ سهم طرف دوم)مجري(  مندرج در ماده ورت فايل ارايه و تمام  زينه

ال ال غيرمصرفي توس  طرف اول خوا دبودو رگونه اموال غير مصرفي خريداري شده از محل طرح در پايان طرح طي فرم  اي  ورتجلسه اي تحويل اموگزارش نهايي منوط به ارائه تسويه امو

 طرف اول گردد.

 روش اصالح قرارداد:-10

حجم طرح و گزارش توجيهي، مبلغ رييبا توجه به تغ  (وزارت بهداشت و درخواست موافقت سفارش د نده طرح )تواند در ورت ضرورت پس از درخواست طرف دوم)مجري( طرف اول مي

 .سفارش د نده ) نعت( خوا د بود يا حجم قرارداد منوط به موافقت كتبيا كا ش مبلغ  و يش و يدر  ر حال افزا ،در د كا ش و يا افزايش د د 25قرارداد را تا 

 استفاده از نتايج طرح : -11ماده 

 تعيين خوا د شد .  14/8/92مصوب شوراي پژو شي دانشگاه مورخ « نئين نامه كسب امتياز نتايج طرح  اي پژو شي » برداري از ننها بر اساسلمي ناشي از طرح و بهرهنحوه انتشار نتايج ع

  تعهدات طرف اول : -12 

 پس از كسر كسورات متعلقه. 9 پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس مراحل مندرج در ماده-1-12 
مربوطه نسبت به افزايش مدت زمان اجـراي موضـوع قـرارداد اقـدام  (وزارت بهداشت د سفارش د نده )ين تائيو  مچن طرف اول مي تواند در  ورت درخواست طرف دوم و تاييد ناظر-2-12

 نمايد

 تعهدات  طرف دوم )مجری(: –13 .

)پيوست شماره يک قرارداد(، اسامي ننان قيد گرديده  است بوده و موظ  به رعايت حقوق مـادي و معنـوي   يس طرح طرف دوم )مجري (  بعنوان نماينده مجريان طرح كه در پيش نو-1-13 
 ننان مي باشد در اين خصوص  يچگونه مسئوليتي متوجه طرف اول نخوا د بود.

 .طرحيت كمي و كيفي وانجام بموقع انجام فعاليتهاي علمي مرتب  با موضوع اين قرارداد توس   طرف دوم)مجري( و پذيرش مسئول -2-13
 رعايت امانت وحفظ اموال و مداركي كه طرف اول در اختيار طرف دوم)مجري( قرار مي د د واستفاده بهينه از نن براي انجام موضوع قرارداد -3-13
حقوقي غير، مگر با كسب اجازه كتبي از معاونت در غير اينصورت طرف اول جهت  نمايد به اشخاص حقيقي ياكسب مي طرحعدم ارائه اسناد و مدارك واطالعاتي كه به مناسبت انجام  -4-13

 استيفاي حقوق خود اقدام قانوني عليه طرف دوم)مجري( معمول خوا د داشت.
 ايجاد امكانات الزم جهت نظارت علمي . -5-13
 به غير واگذار نمايد. "طرف دوم) مجري( نمي تواند طرح را كال يا جزا -6-13
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي "خود را  (Affiliation)طرف دوم)مجري( موظ  است در  نگام ارائه نتايج پروژه در مجامع علمي و يا چاپ و انتشار نن، وابستگي سازماني  -7-13

 ر اختيار طرف اول قرار د د.اي از مطالب ارائه شده را دذكر نمايد و نسخهIran University of Medical Sciences يا  "درماني ايران

 تاريخ :
 شماره :

 پيوست :

 



 نمده نخوا د داشت.  8نمايد و طرف  اول  يچگونه تعهدي بجز ننچه در ماده  اي پرسنلي, خدماتي, اداري, علمي، عملي و غيره را پرداخت طرف دوم )مجري( موظ  است كليه  زينه-8-13
،  گزارش نهايي ونتايج پروژه از قبيل مقاالت،وسايرمستندات مورد قبول به عنوان انتشار  8رج در تبصره ماده موظ  است در پايان كار با رعايت كليه موارد مندطرف دوم)مجري( -9-13

 وكاربرد نتايج را در سايت مربوطه درج نمايد.
 موسسه نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد در  ورتي كه طرف دوم )مجري (نتواند به تعهدات خود عمل نمايد طرف اول مي تواند از محل مطالبات طرف دوم)مجري( از-10-13

ا مركز مربوطه در دانشگاه از محل اعتبـار يمورد توافق با دانشكده  يمربوطه را طبق تعرفه  ا ينه  ايه  زيكل يستيطرح )طرف( دوم در  ورت استفاده از امكانات دانشگاه ،با يمجر  - 11-13
  د.ين قرارداد راسا پرداخت نمايا 8طرح موضوع ماده 

 ماده تعذر)فورس ماژور(: -14    

بيني)فورس ماژور( توس  طرف دوم)مجري( مجري شود و از حيطـه و اقتـدار و اراده او اي كه مانع اجراي اين قرارداد طبق تعري  عرفي از شراي  غيرقابل پيشدر  ورت بروز  ر گونه حادثه

شود. بديهي است پـس از بـر طـرف شـدن ي عدم رعايت مفاد قرارداد محسوب نميتعهدات متاثر از عوامل غيرمترقبه مزبور؛ به منزلهخارج باشد، مادامي كه جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجام 

 بيني طرف دوم)مجري( موظ  است عيناً تعهدات خويش را براساس قرارداد انجام نمايد.شراي  غيرقابل پيش

 فسخ قرارداد: -15

دراجراي تعهدات خود ازنظركمي يا كيفي كوتا ي و قصـور نمايـد  طـرف اول مـي توانـد قـرارداد را يكطرفـه فسـخ و مطالبـه طرف دوم)مجري( اظرطرح، در ورتيكه براساس گزارش كتبي ن
  .خسارت نمايد

 حل اختالف: - 16

چه طرفين نتوانند ننرا از طريق مسالمت نميز حـل و فصـل نماينـد در اينصـورت . در  ورت بروز  رگونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظاي  محوله به  ر نحوي ، چنان
تالف كـه  ـلحاً نئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ارجاع و كميسيون مذكور به عنوان حكم مشترك و مرضي الطرفين رسيدگي و راي  ادره از كميسيون حل اخ 94موضوع به كميسيون ماده 
 اداري ابالغ خوا د شد.بت به طرفين الزم االجرا خوا د بود. و راي مذكور از طريق كميسيون به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است به پيوست نامه  ادر مي شود قطعي و نس

 آدرس طرفين قرارداد : -17

 معاونت تحقيقات وفناوري–قه پنجم طب -بزرگراه شهيد  مت، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران  -طرف اول :       تهران 
   درمانمعاونت ……………… طرف دوم)مجري(:  

 تبصره: طرفين ملزم  ستند به محض تغيير ندرس، نشاني جديد را به ديگري اعالم نمايند.

. ابالغ قانوني محسوب شده و از اين جهـت مسـئوليتي متوجـه طـرف مقابـل بديهي است زماني كه تغيير اقامتگاه به طرف ديگر اعالم نشود تمام مكاتبات اداري كه به نشاني فعلي ارسال مي شود
 نخوا د بود.

 تعداد نسخ و مواد قرارداد : -18

و  ريـک از نسـخ بايگاني معاونت تحقيقات وفناوري(   تهيه و تنظيم و مبادله گرديـده -نسخه امور مالي-نسخه طرف دوم)مجري( -نسخه)نسخه طرف اول 4 فحه در 3ماده و18اين قرارداد در 

 نن حكم واحد را دارد.

به امضاء      1393/  10/  10 اي ذيل نن در تاريخ نامه استخدامي  يئت علمي دانشگا ها و موسسات نموزش عالي و پژو شي كشور و تبصرهنئين 40كليه نسخ اين قرارداد با استناد به ماده 

 .دانندتعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد نن و پيوست  اي مربوطه ميطرفين رسيده و طرفين با امضاي اين قرارداد، خود را م

 

 راردادقطرف اول                                                       مسئول امورمالي معاونت                                                 طرف دوم)مجری(:        
                                                  

 کدهدانش معاون تحقيقات وفناوری                                                  کدهتحقيقات وفناوری دانش                                                                             
           

 

 مدير اجرائي طرح  - نسخه اول  –  1

  ................../   / نام و تلفن تماس كارشناس گروه كارشناسي-جهت درج در پرونده تحقيقات وفناوريمديريت امور -نسخه دوم   –  2

 جهت اقدام تحقيقات وفناوري حسابداري معاونت -نسخه سوم   -  3

 جهت اطالع و پيگيريهاي الزم  ......................... /مركز      دانشكده تحقيقات وفناوري معاون  –تصوير قرارداد   -  4

 تهران، بزرگراه شهيد  مت، بين بزرگرا هاي شهيد شيخ فضل ا.. و شهيد چمران، دانشگاه علوم پزشكي ايران
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