قرارداد طرح پژوهشي برون دانشگاهي

ايي قشاسداد بيي داًـگاُ فشدٍػي هـْذ كِ دس ايي قشاسداد داًـگگاُ ًاهيگذُ هگيؿگَد بگِ ًوايٌگذ ي .................................
هذيش استباط ػلوي داًـگاُ ٍ جاهؼِ داًـگاُ فشدٍػي هـْذ اص يك عشف ٍ ؿشكت  /ػاصهاى  .........................كِ دس ايي
قشاسداد ؿشكت  /ػاصهاى ًاهيذُ هيـَد بِ ًوايٌذ ي آقاي  .................هذيشػاهل /سئيغ ؿشكت  /ػاصهاى اص عگشف ديگگش
عبق هقشسات ٍ ؿشايغي كِ ريالً ركش هي ؿَد ،هٌؼقذ هي شدد.
ماده يك :موضوع قرارداد

ػباست اػت اص اجشاي عشح پظٍّـي با ػٌَاى « ٍ »....................................................هغابق با ؿشح خذهات پيَػت
ماده دو :مبلغ قرارداد

كل هبلؾ قشاسداد بِ ػذد  ..........................سيال ٍ بِ حشٍف  .....................................سيال هي باؿذ كِ بگِ ؿگواسُ حؼگا
 4001-12274باًك تجاست ؿؼبِ هشكضي بِ ًام داًـگاُ فشدٍػي هـْذ ٍاسيضخَاّذ ؿذ.
 - 1هؼادل  %25كل هبلؾ قشاسداد پغ اص اهضاء ٍ هبادلِ قشاسداد ٍ بِ ػٌَاى پيؾپشداخت
 - 2هؼادل  %35كل هبلؾ قشاسداد پغ اص اًجام هشاحل  ٍ ...........اسائِ ضاسؽ
-3

هؼادل  %30كل هبلؾ قشاسداد پغ اص اًجام هشاحل  ٍ ..........اسائِ ضاسؽ

-4

هؼادل  %10كل هبلؾ قشاسداد پغ اص اتوام پشٍطُ ٍ اسائِ ضاسؽ ًْائي

تبصره :ؿشكت  /ػاصهاى پغ اص ٍاسيض ّش هشحلِ بِ حؼا داًـگاًُ ،ؼبت بِ اسػگال فگيؾ ٍاسيگضي بگِ هگذيشيت استبگاط
ػلوي داًـگاُ ٍ جاهؼِ اقذام هي ًوايذ.
ماده سه :مدت قرارداد

هذت اجشاي قشاسداد  .......هاُ ؿوؼي هيباؿذ كِ ؿشٍع قشاسداد پغ اص پشداخت پيؾ پشداخت تَػظ ؿشكت /ػاصهاى بِ
حؼا داًـگاُ فشدٍػي خَاّذ بَد.
ماده چهار  :سايرشرايط

 -1هحل اجشاي قشاسداد داًـكذُ  .......................داًـگاُ فشدٍػي هـْذ هي باؿذ .
 -2هحشهاًِ بَدى اعالػات قشاسداد :داًـگاُ هلضم بِ حفظ اعالػات فٌي ٍ پظٍّـي هبادلِ ؿذُ بيي عشفيي دس عَل اجشاي
قشاسداد بصَست هحشهاًِ ٍ هكتَم خَاٌّذ بَد ٍ هكلف بِ حفظ ٍ ػذم افـاي آى هيباؿٌذ .
ً -3ظاست بشاجشاي قشاسدادً :ظاست بشحؼي اجشاي ايي قگشاسداد اص عگشف ؿگشكت /ػگاصهاى بگش ػْگذُ هگذيشيت ؿگشكت/
ػاصهاى ٍ اص عشف داًـگاُ بشػْذُ هذيشيت استباط ػلوي داًـگاُ ٍ جاهؼِ هي باؿذ .
ماده پنج :تعهدات دانشگاه

 -1داًـگاُ ًوي تَاًذ اجشاي هَسد پيواى سا كال يا جضا بِ ؿيش ٍا زاس ًوايذ.
 -2داًـگاُ بايذ ضاسؽ ٍ ًتايج هغالؼات سا هغابق با صهاًبٌذي اسائِ ؿذُ بِ ؿشكت  /ػاصهاى اػالم ًوايذ.

 -3داًـگاُ هَظف اػت ظشف هذت  15سٍص پغ اص دسيافت اظْاسًظش ؿشكت /ػاصهاى ًؼبت بِ سفغ اؿگكاتت احتوگالي
دس ضاسؽ ّا اقذام ًوَدُ ٍ با بشًاهِ سيضي تصم اؿكاتت سا اص عشيق هگذيش ٍ هجگشي قگشاسداد سفگغ ٍ بگِ ؿگشكت /ػگاصهاى
اعالع دّذ.
 -4داًـگاُ آقاي /خاًن دكتش  .......................سا بِ ػٌَاى هذيش ٍ هجشي قشاسداد ٍ ًوايٌذُ تام اتختياس خَد دس اجشاي هفگاد
ايي قشاسداد بِ ؿشكت /ػاصهاى هؼشفي هيًوايذ ٍ  85دسصذ هبلؾ قشاسداد عي ابالؽ هذيش استباط ػلوي داًـگاُ ٍ جاهؼگِ بگِ
هجشي قابل ّضيٌِ خَاّذ بَد.
تبصشُ :داًـگاُ هي تَاًذ دس صَست ًياص ٍ بٌا بِ تـخيص خَد ًؼبت بِ هؼشفي هجشي ديگشي بگِ ؿگشكت /ػگاصهاى اقگذام
ًوايذ.
ماده شش :تعهدات شركت  /سازمان

 -1ؿشكت /ػاصهاى هَظف اػت اعالػات ٍ اهكاًات هَسد ًياص دس جْت اجشاي قشاداد سا دس اختياس داًـگاُ قشاس دّذ.
 -2ؿشكت /ػاصهاى دس جوغ آٍسي اعالػات ٍ اػٌادي كِ دس داًـگاُ هَجَد ًيؼت ٍلي با هَضَع ايي قشاسداد استبگاط
داسًذ هؼاػذتْاي تصم سا خَاّذ ًوَد.
 -3ؿشكت /ػاصهاى هبالؾ قشاسداد سا حذاكثش ظشف  15سٍص اص دسيافت ضاسؽ ّش هشحلِ ٍ پغ اص تأييگذ كتبگي بشاػگاع
جذٍل صهاًي اًجام پشٍطُ (كِ بِ پيَػت قشاسداد هيباؿذ) بِ داًـگاُ پشداخت خَاّذ ًوَد.
ماده هفت :حل اختالف

دس صَست بشٍص اختالف هَضَع دس كويؼيًَي هشكب اص ًوايٌذ اى عشفيي ٍ يك ًفش داٍس هشضي الغشفيي هغشح خَاّگذ
ؿذ ٍ سأي اكثشيت كويؼيَى بشاي عشفيي قغؼي ٍ تصم اتجشاػت.
ماده هشت :كسورات قانوني

با تَجِ بِ بخـگٌاهِ  14/8ػگاصهاى تگأهيي اجتوگاػي ٍ ًاهگِ ؿگواسُ 48462د هگَس  84/10/18هگذيش كگل تگأهيي اجتوگاػي
خشاػاى سضَي قشاسداد ّاي پظٍّـي اص پشداخت بيوِ هؼاف هيباؿٌذ.

ماده نه :نشاني طرفين قرارداد

ً -1ـاًي ؿشكت  /ػاصهاى ............................................... :
ً -2ـاًي داًـگاُ :هـْذ – داًـگاُ فشدٍػي هـْذ  -ػاصهاى هشكضي داًـگاُ – هذيشيت استباط ػلوي داًـگاُ ٍ جاهؼِ
تلفي051-38763346 :

ًوابش051-38763347 :

ماده ده :مبادله قرارداد

ايي قشاداد دس دُ هادُ ٍ ًَصدُ بٌذ ٍ دٍ تبصشُ ٍ ػِ ًؼخِ تٌظين ٍ تاسيخ  13 / /هبادلِ شديذ ٍ اػتباس كليِ ًؼخِ ّگا
دس حكن ٍاحذ اػت.
......................................
هذيش استباط ػلوي داًـگاُ ٍ جاهؼِ

................................................
هذيش ػاهل ؿشكت /ػاصهاى

