قرارداد پژيَشي حمايت از پايانوامٍ َاي تحصيالت تكميلي
مقدمٍ:
ايي لرارزاز زر راستاي حوايت از اًجام پاياىًاهِّاي تحصيالت تكويلي زر همغغ كارضٌاسي ارضس  /زكتري زر زهيٌِ ..................
جْت پرزاذت ترطي از ّسيٌِّاي پاياىًاهِ تِ ػٌَاى هطاركت ٍاحس صٌؼتي ،تيي زاًطگاُ فرزٍسي هطْس تِ ًوايٌسگي آلاي
 ،............................هسير ارتثاط ػلوي زاًطگاُ ٍ جاهؼِ از يك عرف ٍ ضركت  ..............................................تِ ًوايٌسگي
 ...................................هسيرػاهل ضركت از عرف زيگر تا رػايت ضرايظ شيل هٌؼمس هيگرزز.
مادٌ  -1مًضًع قرارداد
 حوايت هالي از پاياىًاهِ كارضٌاسي ارضس /زكتري تا ػٌَاى «……………………»……………………….. هَضَع پاياىًاهِ زر جلسِ ضوارُ  .............هَرخ  ................ضَراي تحصيالت تكويلي زاًطكسُ  ....................هَرز تصَيةلرار گرفتِ است.
مادٌ  -2مدت قرارداد
هست ايي لرارزاز از تاريد اهضاء ٍ هثازلِ تِ هست  ...............هاُ هيتاضس.
مادٌ  -3مبلغ قرارداد ي وحًٌ پرداخت
هثلغ كل ايي لرارزاز  ......................................ريال هيتاضس كِ سْن هطاركت ضركت تَزُ ،زر زٍ هرحلِ تا ضرايظ شيل تِ
حساب ضوارُ  4001-12274تاًك تجارت هركسي تِ ًام زاًطگاُ فرزٍسي هطْس پرزاذت هيضَز.
هرحلِ اٍل %50 :تِ ػٌَاى پيصپرزاذت
هرحلِ زٍم %50 :پس از زفاع از پاياىًاهِ ٍ ارسال گسارش ًْائي (پاياى ًاهِ) تِ ضركت تَسظ زاًطگاُ
مادٌ  -4تعُدات داوشگاٌ
 - 1زاًطگاُ ًام ضركت  ..............................را تِ ػٌَاى حوايتكٌٌسُ ايي پاياىًاهِ زر لسوت تمسير ٍ تطكر زرج
هيًوايس.
 - 2زاًطگاُ آلاي /ذاًن زكتر  ………….را تِ ػٌَاى هجري لرارزاز ٍ استاز راٌّواي پاياىًاهِ كارضٌاسي ارضس/زكتري
آلاي/ذاًن  ………….زاًطجَي رضتِ  …………..تِ ضركت هؼرفي هي ًوايس.
 - 3زاًطگاُ اهكاى تاززيس ًوايٌسگاى ضركت را از ًحَُ پيطرفت پاياىًاهِ (زر آزهايطگاُ ٍ كارگاُ) زر زهيٌِّاي هَرز ًظر
فراّن هيآٍرز.
 - 4زاًطگاُ هيتايست حسالل  10رٍز لثل از ترگساري جلسِ زفاػيِ پاياىًاهِ ،زهاى ٍ هكاى ترگساري جلسِ زفاػيِ را تِ
اعالع ضركت ترساًس.
 - 5زاًطگاُ يك ًسرِ از پاياىًاهِ را تحَيل ضركت هيزّس.

مادٌ  -5تعُدات شركت
 - 1ضركت اػتثار لرارزاز را عثك هازُ  3پرزاذت هيًوايس.
 - 2ضركت اعالػات ٍ اهكاًات هَرز ًياز زر جْت اجراي پاياىًاهِ را زر اذتيار زاًطگاُ لرار هيزّس.
 - 3ضركت ّواٌّگي ٍ ّوكاري الزم تِ هٌظَر تاززيس استازٍ هطاٍر ٍ اػضاي ّيأت ػلوي هؼوَل ذَاّس زاضت.
مادٌ  -6حقًق ي مالكيت معىًي
ّرگًَِ هالكيت ٍ حمَق هؼٌَي هترتة تر ًتايج ايي پژٍّص هتؼلك تِ زاًطگاُ فرزٍسي هطْس هيتاضس.
مادٌ  -7حل اختالف
كليِ اذتالفاتي كِ هوكي است تراي اجراي لرارزاز يا تمسين هٌسرجات آى ،تيي عرفيي رخ زّس زر ّيأت زاٍري هركة از سِ ًفر
زاٍر هتطكل از ًوايٌسگاى ضركت ٍ زاًطگاُ ٍ يك ًفر زاٍراالعرفيي هغرح ٍ رأي صازر ،الزماالجرا ذَاّس تَز.
مادٌ  -8كسًرات قاوًوي
- 1عثك هازُ زٍ لاًَى هالياتْاي هستمين هصَب  80/11//2لرارزاز ّاي پژٍّطي از پرزاذت هاليات هؼاف هي تاضٌس.
- 2تا تَجِ تِ ترطٌاهِ  14/1سازهاى تاهيي اجتواػي ٍ ًاهِ ضوارُ
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ذراساى رضَي لرارزاز ّاي پژٍّطي از پرزاذت تيوِ هؼاف هي تاضٌس.
مادٌ  – 9وشاوي طرفيه
ً -1-8طاًي زاًطگاُ :هطْس – هيساى آزازي – پرزيس زاًطگاُ فرزٍسي هطْس -سازهاى هركسي – هسيريت ارتثاط ػلوي زاًطگاُ
ٍ جاهؼِ – تلفي ً ٍ 0511-8802403 :واتر 0511-8763347 :
ً -2-8طاًي ضركت:
مادٌ  -10وسخ قرارداد
ايي لرارزاز زر  10هازُ ٍ زٍ ًسرِ كِ ّر كسام حكن ٍاحس را زارز تٌظين ٍ هثازلِ گرزيس.
آقاي.......................
مدير ارتباط علمي داوشگاٌ ي جامعٍ
داوشگاٌ فرديسي مشُد

آقاي .....................
مديرعامل شركت .......................

