«باسمه تعالی»
قرارداد

اين قرارداد به استناد آيیننامه مالی و معامالتی دانشگاه الزهرا(س) ،فیمابین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به
نمايندگی  ………….كه از اين پس «دانشگاه» نامیده میشود و ………… به شماره شناسنامه  ................و كد
ملی  ..................نام پدر.................كه از اين پس « مجری» نامیده میشود منعقد و طرفین ملزم به رعايت مفاد آن
میگردد.
ماده  )1موضوع قرارداد
اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان  .............................مطابق پیوست قرارداد كه به موجب قرارداد
شماره ...........................مورخ  .........................فیمابین دانشگاه الزهرا(س)و  ....................اجرای آن به دانشگاه واگذار
گرديده است.
ماده  )2مدت قرارداد
مدت اين قرارداد ..................است كه از تاريخ  ..............لغايت  .....................معتبر میباشد.
تبصره -تمديد مدت قرارداد در صورت تايید معذوريت مجری از سوی ناظر طرح ممکن خواهد بود.

ماده  )3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
مبلغ اين قرارداد  ..................ريال ( .................ريال) است كه پس از دريافت هر بخش از مبلغ براساس قرارداد به
شماره ...................مورخ  ............................بین دانشگاه الزهرا(س) و  ................................و كسر كسور قانونی به مجری
پرداخت میگردد.
تبصره -دانشگاه  .................درصد از كل مبلغ قرارداد را به عنوان باالسری كسر و مابقی آن را به مجری طرح
پرداخت خواهد كرد.
ماده  )4تعهدات مجری
مجری متعهد میگردد:
 .1در چهارچوب اصول و موازين علمی و براساس آخرين روشهای علمی و با رعايت برنامه زمانبندی شده جهت
اجرای طرح مذكور ،بررسی ،تحقیق و تهیه گزارش نمايد.
تبصره  -نتیجه تحقیقات هرمرحله و گزارش نهايی در پايان كار بصورت ويراستاری ،تايپ ،اصالح شده و آماده چاپ
به دانشگاه تحويل داده و هزينههای مربوط توسط مجری ،از محل مبلغ قرارداد پرداخت میگردد.
 .2از اموال و مداركی كه دانشگاه در اختیار وی قرار می دهد ،با رعايت امانت برای انجام موضوع قرارداد استفاده نمايد.
 .3اسناد و مدارك و اطالعاتی كه به مناسبت انجام پژوهش كسب مینمايد را تنها با كسب اجازه كتبی از دانشگاه به
اشخاص حقیقی يا حقوقی غیرواگذار و يا ارائه كند.
 .4نتايج علمی حاصل از اجرای طرح و نحوه انتشار و بهرهبرداری از آنها متعلق به دانشگاه است و با مجوز كتبی
دانشگاه قابل انتشار میباشد.
 .5امکانات الزم و تسهیالت قابل قبول را برای نظارت علمی ناظر فراهم نمايد.
 .6موضوع قرارداد را در كمال دقت عهدهدار بوده و اجازه واگذاری آن را به غیر ندارد.

 .7نیروی انسانی مورد نیاز طرح را تا حد امکان از میان شاغلین دانشگاه الزهرا (س) اعم از اعضای هیات علمی و غیر
علمی و دانشجويان تامین نمايد.
تبصره  -1به كارگیری شاغلین متخصص دانشگاه ،خارج از وقت اداری و در قبال پرداخت حق التحقیق میباشد.
تبصره  -2در صورتی كه اجرای طرح مستلزم بهرهمندی از كارشناسان و متخصصان مقیم خارج از كشور باشد،
مجری با موافقت رياست دانشگاه در اين خصوص اقدام مینمايد.
تبصره  - 3پرداخت كلیه هزينههای پرسنلی ،خدماتی ،اداری ،علمی ،عملی و غیره بر عهده مجری بوده و نیز
دانشگاه در قبال تمامی تعهدات مالی كه به موجب اين قرارداد ايجاد میشود مسئول نیست ،مسئولیت الزامات
ناشی از قانون كار و بیمه و ديگر قوانین مرتبط راجع به همکاران طرح نیز بر عهده مجری است.
 .8به پیشنهاد دانشگاه در جلسات هماهنگی و دفاع از طرح شركت نمايد.
 .9با مسئولین واحدهايی كه از امکانات و تجهیزات آنها بهرهمند میشود از جمله توافقات مالی در خصوص پرداخت
هزينهها ،هماهنگی الزم را معمول دارد.
ماده  )5تعهدات دانشگاه
دانشگاه متعهد میگردد:
 .1معرفینامه مورد درخواست مجری را در اسرع وقت برای ارائه به دستگاهها و مراكز مرتبط به منظور تهیه اسناد،
مدارك ،آمار و نقشههای مورد نیاز صادر نمايد.
 .2پیگیری الزم جهت اخذ مبلغ قراداد از  ...........................كه به موجب قرارداد شماره  ....................مورخ .................
فیمابین دانشگاه و .......................در ارتباط با اين قرارداد منعقد گرديده و پرداخت آن را به مجری پس از كسر كسور
قانونی معمول دارد.
 .3گواهی اختتام طرح را پس از پايان طرح و تأيید ناظر در اسرع وقت صادر نمايد.

ماده  ) 6حقوق مالكيت مادی و معنوی
 .1حقوق معنوی طرح متعلق به مجری طرح است.

 .2كلیه حقوق مادی طرح به موجب قرارداد شماره  ....................مورخ  .................فیمابین دانشگاه و
 % ... ، .......................متعلق به  ..............و  % ....متعلق به  .................است.
 .3چنانچه طرح تحقیقاتی متضمن اختراع ،طرح صنعتی ،دانش فنی و يا غیره باشد به موجب قرارداد شماره

 ....................مورخ  .................فیمابین دانشگاه و  .......................متعلق به .........................خواهد بود.
ماده  )7نظارت
از طرف دانشگاه خانم /آقای ، ...............................به عنوان ناظر معرفی میگردد و كلیه تعهدات ،مطابق مفاد قرارداد
و با نظارت ناظر انجام میپذيرد.
تبصره -ناظر ملزم به اعالم نظر حسب مورد به طرفین قرارداد و در اسرع وقت خواهد بود.
ماده  )8ضمانت حسن انجام تعهدات
ضمانتنامه معتبر معادل  %11مبلغ قرارداد ،به عنوان سپرده حسن انجام تعهد اخذ خواهد شد كه پس از تحويل
كامل موضوع قرارداد و تايید كتبی ناظر و تسويه حساب به مجری پرداخت خواهد شد.
تبصره -هرگاه مجری از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده و به واسطه مسامحه يا تقصیر وی خساراتی مازاد بر مبلغ
فوق ،به دانشگاه وارد شود ،مابهالتفاوت از حقوق وی كسر میگردد.

ماده  )9فسخ قرارداد
 .1هر يك از طرفین با اعالم كتبی به طرف ديگر میتواند قرارداد را فسخ نمايد لکن طرفین موظف به انجام تعهداتی كه
ناقض حق فسخ آنها نیست ،میباشند.
در صورت لغو و يا فسخ قرارداد در هر مرحلهای از پیشرفت طرح اعم از اينکه به نتیجه نهايی رسیده و يا
نرسیده باشد مجری مکلف است كلیه نتايج حاصل از تحقیقات موضوع قرارداد را به دانشگاه تسلیم نمايد.
 .2چنانچه انجام قرارداد در صورت بروز حوادث قهريه ،غیر ممکن گردد ،قرارداد منفسخ میشود ،و اگر اين حوادث
موجب تعلیق قرارداد شود و مدت تعلیق بیش از يك ماه باشد طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت و اگر مدت
تعلیق يکماه يا كمتر از يك ماه باشد طرفین قرارداد مکلفند پس از رفع حادثه موضوع قرارداد را انجام دهند و مدت
تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
ماده  )11حل اختالف
در صورت بروز اختالف در تفسیر يا اجرای مفاد قرارداد ،موضوع در دفتر حقوقی دانشگاه و با حضور ناظر و در
صورت لزوم شخص ثالث مرضی الطرفین ،به طور مسالمت آمیز حل و فصل میگردد و در صورت عدم رفع اختالف از
اين طريق ،موضوع درمراجع ذی صالح قابل پیگیری خواهد بود.
ماده  )11نشانی قرارداد
نشانی طرفین قرارداد به شرح زير است كه هر گونه ارسال مکاتبه به آدرس آن معتبر و در حکم ابالغ قانونی می-
باشد .طرفین متعهد گرديدند در صورت تغییر ،نشانی جديد را بهطور كتبی به طرف ديگر ابالغ نمايند.
نشانی دانشگاه  :تهران ،میدان ونك ،خیابان ونك
نشانی مجری:
نشانی الکترونیکی:
تلفن:
اين قرارداد در  11ماده و در چهار نسخه و يك پیوست تنظیم و بدون خط خوردگی و الك گرفتگی ،امضاء گرديد و
هر يك حکم واحد را دارد.
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