وزارت بهدا شت ردمان و آموزش زپشکی
دادکشنه علوم زپشکی اسداباد

تح
معاونت قیقات و فناوری

قرارداد اجراي طرح تحقيقاتي (بين مجري و دانشکده)
به منظور اجراي طرح تحقيقاتي ،اين قرارداد بين معاونت آموز شي دان شکده علوم پز شکي ا سداباد ومجري طرح به شرح مواد
ذيل منعقد مي گردد.
شماره ثبت:

تاريخ :

شماره طرح:

تاريخ تصويب:

ماده  : 1طرفين قرارداد
ب عنوان مجري طرح كه بعد از اين مجري ناميده مي شود

اين قرارداد بين آقاي /خانم

ومعاونت آموزشي دانشکده علوم پزشکي اسدابادكه منبعد معاونت ناميده مي شود منعقد مي گردد و طرفين با امضاي اين قرارداد
ملزم ومتعهد به رعايت اجراي كامل وتمام مفاد مي باشند.
ماده  : 2موضوع قرارداد
عبارت است از اجراي طرح پژوهشي تحت عنوان "
" در جلسه شوراي پژوهشي دانشکده مورخ
است.

به تصويب رسيده

ماده  : 3مدت انجام قرارداد
مدت انجام موضوع اين قرارداد

ماه بوده كه از تاريخ

(تاريخ تصويب و يا با تعامل طرفين) شروع مي

گردد.
ماده  : 4مبلغ قرارداد
مبلغ كل اين قرارداد

ريال مي باشد كه مبلغ .....

ريال بابت هزينه تحقيقات و مبلغ ....

بابت

تجهيزات است كه در مالکيت دانشکده خواهد بود و به تفکيك موضوع در پيشنهاد طرح منظور گرديده است.
مبلغ قرارداد به روش زير پرداخت خواهد گرديد.
-

 06درصد اعتبار پس از عقد قرارداد ،و پرداخت  52درصد در زمان ارئه گزارش نهايي و مستندات مربوط به  submitمقاله و
 52درصد باقيمانهد منوط به اعالم پذيرش ،يا اصل مقاله و يا مقاالت چاپ شده (برابر با تعهدات مجري) و يا ارائه تاييديه
نتيجه و بکارگيري محصول طرح تحقيقاتي از مراجع ذينفع (با تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري دانشکده) و در صورت
خريد وسايل غير مصرفي مندرج در پيش نويس طرح ،و ارائه شماره پالک اموال مذكور به معاونت مي باشد.
تبصره :در صورتيکه هزينه مواد مصرفي و انجام آزمايشات تخصصي طرح بيش از  26درصد اوليه بودجه طرح باشد ،كل هزينه
مواد مصرفي تا سقف  06درصد قابل پرداخت مي باشد.
تبصره :مجري موظف است ظرف مدت  52ماه پس از عقد قرارداد مدارک اعالم پذيرش يا اصل مقاله چاپ شده و يا نتيجه
بررسي و بکارگيري محصول طرح تحقي قاتي را از مراجع ذينفع استعالم نموده و به معاونت پژوهشي ارائه نمايد در غير اين
صورت پرونده طرح كامال بسته مي گردد و به منزله تسويه حساب نهايي خواهد بود.
تبصره :نويسنده مسئول مقاله بايد در قسمت تشکر مقاله ،شماره طرح و تامين بودجه طرح (معاونت آموزش و تحقيقات و
فناوري دانشکده علوم پزشکي اسداباد را نيز قيد كند.
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-

قبل از خريد تجهيزات سرمايهاي از محل اعتبار طرحهاي پژوهشي داخل دانشکده ،كسب مجوز از معاونت پژوهش و فنآوري
دانشکده توسط مجري طرح پژوهشي الزامي خواهد بود .بر اين مبنا ،وسايل خريداري شده ،نبايد از تجهيزات قابل استفاده
موجود در دانشکد باشد.
تبصره :تجهيزاتي كه در روند اجراي طرح پژوهشي خريداري مي شوند ،جزء اموال دانشکده بوده و بايد امکان استفاده ساير
اعضاء از آنها فراهم شود.
ماده  : 5تمديد زمان قرارداد
مجري مکلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجرا نمايد .تمديد مدت قرارداد در صورتي مقدور است كه مجـري داليل
ومدارک موجهي ارائه نمايد .
ماده  : 6فسخ قرارداد
چنانچه پس از عقد قرارداد بدون عذر موجه حداكثر به مدت سه ماه از طرف مجري ن سبت به شروع طرح اقدامي بعمل نيايد
ويا طرح در مدت پيش بيني شده خاتمه نيابد معاونت مجاز ا ست ن سبت به لغو قرار داد ومطالبه خ سارت ،ادامه ويا تمديد ويا
واگذاري اقدام نمايد.
تبصــره :درصــورتيکه پيشــرفت كار طبم برنامه زمان بندي مورد توافم نباشــد و يا تحقيقات درمدت مقرر شــروع وخاتمه نيابد
شوراي پژوهشي دانشکده مي تواند رأساً مبادرت به فسخ قرارداد مربوطه نموده خسارات وارده به دانشکده و پرداخت هاي انجام
شده را وصول نمايد .
ماده  : 7مالکيت اسناد ونتايج
مالکيت اسننناد ونتايج صاهننله از طرح وهم نين صقوقي كه در اجر اجراي طرح و فتاليت هاي تحقيقاتي از محل
اعتبار موضوع اين قرارداد تحصيل شود كالً متتلق به دانشکده علوم پزشکي اسدابادخواهد بود.
تب صره :1مجري موظف ا ست نتايج صا هله از هر مرصله طرح تحقيقاتي،كليه اطالعات فني پروژه و هرگونه ك شف
ويا اختراع را منحصراً در اختيار متاونت تحقيقات و فناوري دانشکده علوم پزشکي اسداباد قرار دهد.
تب صره : 2مجري بمنظور ارائه نتايج پروژه در مجامع عمومي ويا چاپ وانت شار آن ها در هر مقطتي از اجراي طرح و
پس از خاتمه آن  ،بايد نام دانشکده علوم پزشکي اسداباد و مركز تحقيقات مربوط را ذكر نمايد.
تب صره :3در هورت انتقال و يا مامور به خدمت مجريان طرح به ساير دان شگاهها تمامي صقوق مرتبط با دان شکده
محفوظ بماند و در نتايج منتشننر شننده از طرح ،نام دانشننکده علوم پزشننکي اسننداباد و مراكز مربوطه بتنوان
( affiliationآدرس) اول ذكر گردد در غير اينصورت دانشکده صق پيگيري خواهد داشت.
ماده  : 8تتهدات متاونت
الف -پرداخت كامل مبلغ قرار داد بر اساس ماده  2و 2
ب -پشتيباني الزم در معرفي مجري به مراجع ذيصالح جهت اجراي طرح
ماده  : 9تتهدات مجري
الف -انجام فتاليت هاي علمي مرتبط با موضننوع اين قرارداد وپريرش مسننتوليت كمي وكيفي و انجام به موقع
پژوهش.
ب -رعايت امانت داري در استفاده بهينه از اموال و مداركي كه متاونت در اختيار مجري قرار مي دهد.
ج -م ستوليت كامل اجراي طرح به عهده مجري مي با شد ومجري مي باي ست شخ ص ًا به كليه جوانب اجرائي كار
نظارت داشته باشد.
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د -مجري موظف ا ست گزارش پي شرفت كار را صداكثر هر شش ماه يکبار از تاريخ شروع طرح كتباً به مديريت
تحقيقات تسليم نمايد.
ي -مجري موظف است جهت تسويه صساب عالوه بر گزارش نهائي يك نسخه از مقاالت علمي و چکيده فارسي و
انگليسي استاندارد به مديريت پژوهش دانشکده ارائه نمايد.
تب صره  :5هر نوع تغيير در اجراي پروژه در د ست اجرا  ،همکاران اجرائي و ساير موارد باي ستي كتبا به اطالع مديريت تحقيقات
دانشکده رسانيده شود و در صورت لزوم در شوراي پژوهشي مطرح گردد.
تبصره  :5مجري حم فسخ قرار داد يا توقف طرح تحقيقاتي را ندارد.
تب صره  :3پس از اتمام قرارداد كليه لوازم و تجهيزات كه ا ز محل اعتبار طرح تهيه شده در صورتيکه محل اجراي طرح يکي از
واحد هاي دانشکده علوم پزشکي اسداباد باشد در اختيار آن واحد قرار خواهد گرفت.
تب صره  : 2در صورت لغو قرارداد و عدم اجراي طرح تو سط مجري كليه لوازم و تجهيزات كه از محل اعتبار طرح تهيه شده در
اختيار واحد پژوهشي دانشکده قرار خواهد گرفت تا براي انجام پژوهش هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره  : 2استفاده از دفترچه بيمه بيمار يا افراد شركت كننده در طرح به هر عنوان ممنوع است.
ماده  – 11ماليات ها وكسورات قانوني :
براساس قوانين مالياتي قراردادهاي پژوهشي از وجوه صق الزصمه تحقيقات اعم از هزينه انجام آزمايش ،خريد
لوازم مصرفي  %11ماليات كسر مي گردد و كسورات قانوني به عهده مجري خواهد بود  .ضمنا" بابت خريد
تجهيزات بدليل مالکيت دانشکده ماليات كسر نخواهد شد.
جمع كل مبلغي كه معاونت آموزشي جهت اجراي طرح متعهد به پرداخت آن مي باشد:
ريال
مبلغي كه توسط منابع ديگر جهت اجراي طرح كمك خواهد شد:
-جمع كل هزينه هاي طرح هاي تحقيقاتي(ريال):
ريال
اين قرارداد در  56ماده و 55تبصره و در سه نسخه تنظيم گرديده و توسط طرفين الزم االجراء مي باشد.
نام ونام خانوادگي مجري طرح:
نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشکده :

امضاء
...........................

امضاء

نسخه:
 -5مجري طرح
-3امور مالي معاونت آموزشي

 -5واحد پژوهشي دانشکده

