
   

کوثر )ویژه خواهران( دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  

 

 

 1مشخصات سند

 طرح پژوهشی برون دانشگاهیفرمت قرارداد اجرای  عنوان سند:

 5 شماره سند: فرمت قرارداد نوع سند:

 4از  1صفحه:   01ویرایش: 

 یکسال پس از تایید در هیأت رئیسه تاریخ اصالحیه بعدی: 

 *درصورت عدم نیاز به اصالحیه در موعد مقرر؛ سند تا اصالحیه بعدی معتبر است.

 

 اقدام کنندگان

 امضاء واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

  رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت وندزهرهعباس مهندس  :تهیه کننده

  پژوهشیمعاون آموزشی و  نسترن پارسافرددکتر  تأیید کننده:

  رئیس دانشگاه دکتر علیرضا حسینی تصویب کننده:

 

 امضاء شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تایید و ثبت

 دکتر سعیده قضایی شورای پژوهشی دانشگاه
  105  جلسه شماره:

 31/04/1399  تاریخ:

 دکتر ابراهیم کنعانی هیأت رئیسه
  164 جلسه شماره:

 1399/06/03 تاریخ:

 

 تاریخ و شماره ابالغ سند حوزه کارشناس هیأت رئیسه مرجع نگهداری سند

  ریاست الهه ربانی هیأت رئیسه

 

 

                                                           
 شود.برگ در محل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه نگهداری میکار این 1

 



 عنوان سند: 

 طرح پژوهشی برون دانشگاهیفرمت قرارداد اجرای 

 5 شماره:

 31/04/1399 تاریخ: 01 ویرایش:

 4از  2 صفحه:

 

 پژوهشی برون دانشگاهیاجرای طرح قرارداد 

 

بین ماهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشگاه کوثر فینامه اجرایی طرحبر اساس آئیناین قرارداد  طرفین قرارداد: -1ماده

خیابان هفده شهریور  -به آدرس: بجنورد 9415615458و کدپستی:  0411443416814دانشگاه کوثر بجنورد به کد اقتصادی:

که  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاهبه نمایندگی  05832262861دانشگاه کوثر و شماره تلفن  –وریانکوچه شهید ن -شمالی

و آقای دکتر............................ فرزند ........................ به کد ملی ..............................  طرفیك  شود ازنامیده می "کارفرما"در این قرارداد 

درس ............. به او شماره شناسنامه ............................ صادره از ......................... عضو هیأت علمی گروه .........................

............................... به عنوان مجری از طرف دیگر، .............................................................................. و شماره تلفن .................................

  گردد.طبق شرایط ذیل منعقد می

 موضوع قرارداد:  -2ماده 

 ...............................................شی تحت عنوان:................................................................................................................اجرای طرح پژوه

 باشد......................... مدت ...... ماه شمسی میلغایت خ .................... از تاری ی طرحااجرمدت  مدت قرارداد: -3ماده 

 مبلغ قرارداد:  -4ماده 

................................ تومان مبلغ قرارداد بابت انجام تعهدات موضوع قرارداد جمعأ ............................................ ریال معادل ...................

به نام تمرکز  4001096503022682 ه حساب شمار بهز تأیید ناظر قرارداد و انجام کلیه کسورات قانونی باشد که پس امی

 پرداخت خواهداز محل اعتبارات مربوطه  وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه کوثر نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 شد.

 نحوه پرداخت:-5ماده 

 تنظیم قرارداد طرح پس ازمبلغ  %25پرداخت معادل  -5-1

 % موضوع قرارداد به ............. رسیده باشد. 50طرح پس از ارائه گزارش و انجام  مبلغ %40پرداخت معادل  -5-2

)اختتام  طرح پس از ارائه گزارش کامل طرح و تأیید کار توسط کمیته فنی ..................... مبلغ %25پرداخت معادل  -5-3

 طرح(.

ماه پس از تحویل نهایی  6.............. ) ....طرح جهت حسن انجام کار پس از واریز آن توسط ..... مبلغ %10پرداخت  -5-4

 طرح(

های پژوهشی دانشگاه کوثر متناسب با مقررات مربوط نامه طرحئینآها طی مراحل قانونی ذکر شده در کلیه پرداخت -5-5

 رما نسبت به همکاران و دیگر عوامل، تعهدی ندارد.گیرد و کارفبه نوع طرح در اختیار مجری قرار می

 های پژوهشی دانشگاه کوثر کسر خواهد شد.نامه طرحکسورات قانونی مطابق آئین -5-6

  تضمین قرارداد: -6ماده 

 شود کهجهت تضمیم قرارداد یك فقره چك به میزان کل مبلغ قرارداد توسط مدیریت امور مالی دانشگاه از مجری دریافت می

 شود.پس از اعالم پایان کار و خاتمه قرارداد به مجری عودت داده می

 



 عنوان سند: 

 طرح پژوهشی برون دانشگاهیفرمت قرارداد اجرای 

 5 شماره:

 31/04/1399 تاریخ: 01 ویرایش:

 4از  3 صفحه:

 

 تعهدات مجری: -7ماده 

های وهشی انجام دهد و گزارشبندی ارائه شده در طرح پژزماناس مجری موظف است تمامی مراحل طرح را بر اس -7-1

صورت تایپ صحافی شده در اقدامات بعدی تحویل دهد.) گزارش نهایی به مدیریت ارتباط با صنعت جهتای را به مرحله

 دو جلد تحویل گردد(

ن شده در طرح پژوهشی با اشخاص مجری مجاز به عقد قرارداد برای انجام بخشی و یا تمام طرح به جزء موارد تعیی -7-2

 باشد.و موسسات حقیقی و حقوقی دیگر نمی

شود، جز کلیه تجهیزات و لوازم غیر مصرفی مورد نیاز اجرای طرح که از محل اعتبار دانشگاه تهیه و خریداری می -7-3

 ه تحویل نماید.ها را به دانشگاگردد و مجری موظف است که پس از اتمام طرح، آناموال دانشگاه محسوب می

شود و عدم ارائه آن منظور انجام این طرح حاصل میرعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطالعات محرمانه که به -7-4

 باشد.به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه الزامی می

صورت کلیه جرای صحیح آن تالش نماید در غیر اینمجری موظف است تا نسبت به مفاد قرارداد پایبند بوده و در ا -7-5

ها را از محل تضمین تواند این خسارتباشد و کارفرما میخسارات ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد به عهده مجری می

اض سپرده شده به دانشگاه یا سایر مطالبات مجری یا از اموال مجری جبران نماید و مجری در این باره حق هرگونه اعتر

 را از خود سلب نمود.

گردد نسبت به تحویل مستندات پژوهش انجام شده به صورت مجلد و اجرای طرح با شکلی که مجری متعهد می -7-6

 ........................ ابالغ نموده، اقدام نماید.

 دات کارفرما:هتع -8ماده 

 .5پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده  -8-1

 در اختیار قرار دادن اطالعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه بر اساس طرح مصوب. -8-2

 تعلیق یا فسخ قرارداد: -9ماده 

 طرفه فسخ کند.را یك دتواند قرارداهرگاه مجری در اجرای طرح قصور یا تعلل نماید، کارفرما می -9-1

یا فسخ قرارداد تصمیم گیرد، مجری از تاریخ ابالغ مکلف است از انجام هرگونه هزینه که کارفرما بر تعلیق درصورتی -9-2

در رابطه با اجرای قرارداد خودداری نماید و حداکثر ظرف مدت یك ماه با کارفرما تسویه حساب و تکلیف وجوه و اموال و 

 های تحقیقاتی را معین کند.نتایج نمونه

که مجری در اجرای مفاد قرارداد از انجام تعهد خود امتناع کند و یا در حفظ و نگهداری و اعاده به موقع درصورتی -9-3

تجهیزات و لوازمی که به طور امانت در اختیار او قرار گرفته است، قصور ورزد و در نتیجه خساراتی به کارفرما وارد شود، 

 از تخمین میزان ضرر وارده معادل آن را از حقوق و مزایای قانون وی کسر کند. دهد که پسمیمجری به کارفرما وکالت 

ای از پیشرفت طرح اعم از اینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد، در صورت فسخ قرارداد در هر مرحله -9-4

 مجری مکلف است کلیه نتایج حاصل از تحقیقات موضوع قرارداد را به کارفرما تسلیم کند.

های دریافتی بابت طرح از ای از پیشرفت طرح، مجری مکلف است کلیه هزینهدر صورت فسخ قرارداد در هر مرحله -9-5

 کارفرما را عینأ مسترد نماید.

 الذکر و تخمین میزان ضرر و زیان به عهده شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.تشخیص قصور در موارد فوق -9-6



 عنوان سند: 

 طرح پژوهشی برون دانشگاهیرداد اجرای فرمت قرا

 5 شماره:

 31/04/1399 تاریخ: 01 ویرایش:

 4از  4 صفحه:

 

 باشد.نظارت کلی بر حسن اجرای قرارداد به عهده مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه می :طرحناظر بر اجرای  -10ماده 

  :حوادث قهری - 11ماده

وقایع قهری موضوع قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران که وقوع آن خارج از اختیار طرفین باشد و موجب عدم انجام تعهد یا 

  های شورا مالک عمل خواهد بود.موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و تصمیمطرفین شود، تعویق تعهدات هر یك از 

که طرح پژوهشی مصوب یا همان محتوا قبأل توسط مجری انجام شده و یا با  ای مشخص گرددچنانچه در هر مرحله: 1تبصره

جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و مجری موظف است كطور یتواند بهدر حال انجام است، کارفرما می مرکز دیگری

 تمام وجوه دریافتی را به کارفرما عودت نماید.

 

ردد که گزارش نهایی آن پس از انجام مراحل فوق، حسب مورد به تصویب شورای گطرحی خاتمه یافته تلقی می: 2تبصره

 پژوهشی دانشگاه برسد.

 اعالم پایان طرح و گزارش نهایی: -12ماده 

تمام مسئولیت گزارش نهایی و اعالم پایان طرح بر عهده مجری است و در هر زمان که کارفرما بخواهد مجری مکلف به توضیحات 

 کاهد.ه نمیز مسئولیت مجری درباره نتایج پروژباشد و اتمام پروژه اگزارش نهایی و طرح مورد نظر میتکمیلی درباره 

در صورتی که اختالفاتی بین طرف اول و دوم پیش آمد کند اعم از اینکه مربوط یه اجرای مفاد قرارداد حل اختالف:  -13ماده

شرایط عمومی قراردادها و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد،  یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یك از موارد قرارداد و

 چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالفات را از راه توافق رفع نمایند موضوع جهت رسیدگی به مراجع ذیصالح ارجاع خواهد شد.

طرفین و بدون هرگونه  و امضاء و تراضی و تایید توافق پس از .............................این قرارداد از تاریخ اعتبار قرارداد:  -14ماده

 .باشدگرفتگی دارای اعتبار میخوردگی و الکخط

نسبت به تغییر میزان حجم کار در قرارداد با اعالم به  ؛تواند در صورت ضرورتدانشگاه می روش اصالح قرارداد: -15ادهم

 کاهش یا افزایش دهد. %25طرف مقابل، مبلغ قرارداد را تا 

و با علم به در دانشگاه تنظیم  اعتبار برابر نسخه با 3بند و در  20ماده و  16قرارداد در این : نسخ قرارداد -16ماده

 .مفاد آن بین طرفین منعقد و مبادله گردید

 

 کارفرما

دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاون   

......... 

 مهر و امضاء

 

 مجری

......................... 

 مهر و امضاء

 


