توافقنامه همکاری برای اجرای پایان نامه های مشترک (با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی)
این توافقنامه ما بین  ...............................به نمایندگی  .........................................به آدرس ............................................................که از این پس دانشگاه
نامیده میشود و دانشکده علوم پزشکی اسداباد  /مرکز  .............................................دانشکده علوم پزشکی اسداباد به نمایندگی آقای/خانم
 ...............................به آدرس اسداباد -خیابان ...................................................................................تلفن  ............................که از این پس دانشکده /مرکز
نامیده میشود ،امضا میگردد.
ماده اول-عنوان پروژه:
طرفین در خصوص اجرای پروژه تحقیقاتی  ............................................................................................................دانشجوی رشته .............................
مقطع  ..........................دانشگاه ....................دانشکده  .......................می باشد ،همکاری خواهند کرد.
ماده دوم-نمایندگان طرفین:
از دانشکده ....................آقای/خانم دکتر  ....................و از دانشکده  /مرکز تحقیقات .........................................دانشکده علوم پزشکی اسداباد آقای/خانم
دکتر ....................................به عنوان مدیر اجرایی (مجری) طرح میباشند.
ماده سوم-تعهدات مجری(هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اسداباد):
 -1برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقیقاتی ،در ارتباط با اعتبار تخصیص یافته (بر اساس سیاستگزاری ساالنه) و در چارچوب مصوبات مرکز و
بر اساس شاخص های ارزیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد .تصویب طرح های پیشنهادی جدید
منوط به انجام تعهدات مورد نظر طرح های مصوب می باشد و مبنای محاسبه امتیازات  ،مجموع سه طرح اخیر خواهد بود.
-2کلیه نتایج علمی و منافع مادی ناشی از انجام طرح و بهره برداری از آنها براساس توافق مجری و دانشکده  /مرکز تعیین خواهد شد .همچنین
مجری موظف است حداکثر ظرف یك سال پس از ارائه گزارش نهایی ،مدرك اعالم پذیرش ( (acceptanceیا اصل مقاله چاپ شده و یا نتیجه
بررسی یا بکارگیری محصول طرح تحقیقاتی را از مراجع ذینفع استعالم نموده و به دانشکده  /مرکز ارائه نماید در غیراینصورت در خصوص اجرای
طرحهای بعدی پژوهشگر به عنوان مجری ،دانشکده  /مرکز مختار به اخذ تصمیم است.
 -3انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع این طرح توسط پژوهشگران و پذیرش مسولیت کمی و کیفی وانجام به موقع پژوهش
 -4رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که دانشکده  /مرکز در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع طرح
 -5عدم ارائه اسناد و مدارك و اطالعاتی که به مناسبت انجام پژوهش کسب می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ،مگر با کسب اجازه کتبی
از دانشکده /مرکز .در غیر اینصورت دانشکده  /مرکز جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری معمول خواهد داشت.
 -6بررسی و تحقیقات کافی در چهارچوب اصول و موازین علمی و رعایت اصول تحقیقاتی در انجام پژوهش.
 -7رعایت موازین اخالقی توصیه شده توسط شورای پژوهشی یا کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه.
 -8ایجاد امکانات الزم وتسهیالت قابل قبول جهت نظارت علمی برحسن اجرای طرح توسط نمایندگان دانشکده  /مرکز .
 -9مجری در مقابل اجرای طرح مسئولیت کامل دارد و نباید این مسئولیت را کال" یا جزا" به کسی واگذار نماید.
 -11مجری کلیه هزینه های پرسنلی ،خدماتی ،اداری  ،عملی و غیره را از محل مبلغ ابالغی پرداخت می نماید و دانشکده  /مرکز هیچگونه تعهدی
بجز آنچه در ابالغیه آمده نخواهد داشت و مجری در قبال دعاوی پرسنل و اشخاص ،مطروحه در مراجع قضائی و اداره کار و امور اجتماعی جوابگو
خواهد بود.
 -11در مواردی که برای طرفین در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی ازطرح اختالف نظری حادث گردد موضوع توسط  4نفر از اساتید
منتخب دانشکده  /مرکز و دانشگاه بررسی و نظر آنها برای طرفین الزم الرعایه می باشد.
 -12هرگونه اصالح یا تغییر درمواردی از این طرح و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به طرح ،صرفا” با جلب توافق دانشکده  /مرکز و با
رعایت قوانین و مقررات دانشکده  /مرکز و دانشگاه میسر خواهد بود.

 -13مبلغ طرح با اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشکده /مرکز تا  %52قا بل تغییر است (در چارچوب سقف تعیین شده) بدیهی است میزان
مشارکت طرفین در مبلغ تغییر یافته  ،متناسب با سهم اولیه طرفین در قرارداد خواهد بود..
 -14پس از پایان هریك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری  ،دانشکده  /مرکز مجاز است نسبت به لغو طرح  ،مطالبه
خسارت  ،ادامه یا تمدید و یا واگذاری اقدام نماید .
ماده چهارم-نحوه لغو قرارداد:
در صورت عدم اجرای تعهدات این توافق نامه توسط هر یك از طرفین ،طرف دوم پس ازاعالم به صورت کتبی به طرف مقابل ،حق لغو قرارداد را خواهد
داشت و موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.
ماده پنجم :روند اجرایی پروژه:
موضوع طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح باید در شورای پژوهشی دانشکده /مرکز تصویب و تأیید شود.
ماده ششم :مدت اجرای طرح
زمان اجرای طرح از مورخه  .................لغایت .........................می باشد.
ماده هفتم :هزینه طرح
هزینه طرح  .....................ریال می باشد که  ......................ریال را دانشگاه/مرکز تحقیقاتی مربوطه و ......................ریال را دانشکده علوم پزشکی
اسداباد مشارکت می نماید.
ماده هشتم:
این تفاهم نامه در  8ماده و  5نسخه تنظیم شده است ودر تاریخ "

" به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است و هر دو نسخه حکم واحد

دارد.
نماینده دانشگاه/مرکز تحقیقاتی مربوطه

مجری(هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اسداباد)

