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 باسمه تعالي

 

 پـژوهشــي اجـرای طـرح قـرارداد  -1فرم شماره 

 اجرای منظور به كهاست « اسالمي آزاد دانشگاهطرح های پژوهشي مستقل  نامه آئین »  قرارداد، این مرجع و مبنا

 .بود خواهد معتبر مصوب پژوهشي ایهطرح

 طرفین قرارداد  – 1ماده 

 با نمایندگي آقای / خانم .......................................... ............................. واحد اسالمي زادآ دانشگاه بین قرارداد این

كه از ...................  ......:  تلفن .........................................................................................................................نشاني به

 ..................گروه.عضو هیأت علمي  ........نامیده مي شود و آقای / خانم ............« دانشگاه» این پس در قرارداد 

                                 ................................................................................................................................: ) محل سکونت( نشاني به

نامیده مي شود « مجری طرح» كه ازین پس در قرارداد  ............................ كد ملّي: ....................................:  تلفن

 منعقد مي گردد.

ني فوق قانوني بوده و در صورت تغییر بایستي ظرف مدت یک هفته هرگونه ابالغ و یا اخطار به نشا -تبصره یک

 كتباً اطالع داده شود در غیر اینصورت  كلیه مکاتبات به نشاني فوق ابالغ شده تلقي مي گردد.

 قراردادموضوع   – 2ماده 

....................................................                .........................................................» : عنواناجرای طرح پژوهشي تحت 

.............................................................................................................................      »............................................... 

عدد : كه با بودجه به ) قید رویکرد الزامی است( ...................................................... د ................با رویکر

مورخ ............ ... شماره . ریال و بر اساس مجوز.............................. ریال و به حروف: ..............................................

 ........................ شورای پژوهشي واحد به تصویب رسیده است.

  مدّت و زمان اجرا - 3 ماده 

  . ماه از تاریخ      /      /          تا       /      /        است. مدت اجرای طرح ................

 

 ناظر طرح-4ماده
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علمی.............دارای رتبه علمی.........به عنوان ناظر وظیفه  (آقای/خانم دکتر .................عضو هیات4-1

 نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده دارد.

درصد  5(حق نظارت ده درصد بودجه مصوب طرح ...............ریال تعیین شده که پس از کسر 4-2

با قی مانده پس از  %50آن پس از پیشرفت نیمی از طرح و تایید گزارش دوره ای و  %50مالیات , 

تایید گزارش نهایی پرداخت خواهد شد. حق ناظر مستقل از بودجه طرح بوده و باید توسط واحد از 

ردیف بودجه مربوط به طرح های تحقیقاتی به شماره حساب ناظر واریز شده و رسید آن نگهداری 

 شود.

 

 مبلغ کل قرارداد : 5ماده 

ریال و به حروف:   ...................ح به اضافه ده درصد حق ناظر( به عدد:مبلغ كل این قرارداد ) بودجه مصوب طر

این قرارداد به مجری  6مطابق ماده از كل مبلغ قرارداد , مالیات  %5است كه پس از كسر ریال ................................

 طرح پرداخت خواهد شد.
 

 نحوه پرداخت بودجه به مجری : 6ماده 

رصد به عنوان پیش پرداخت كه پس از امضای قرارداد و طي تشریفات اداری به مجری طرح قابل د 35( 1-6

 .پرداخت مي باشد

كار و در  %50توسط ناظر یا مرجع تصویب كننده مبني بر اجرای  تایید گزارش دوره ای درصد پس از 35( 2-6

 صورت تایید توسط دانشگاه قابل پرداخت است.

 .یید گزارش نهایي توسط ناظر یا تحویل گزارش نهایي به مرجع تصویب كننده طرح تادرصد پس از 10( 3-6

 .درصد از بودجه طرح پس از تصویب تعهدات , برگزاری سخنراني در دانشکده و تدوین گزارش نهایي 20( 4-6

ي  و پژوهشي قانون مالیات های مستقیم قراردادهای تحقیقات 86قانون اصالح ماده  2تبصره  بر اساس -تبصره یک

 درصد در نظر گرفته مي شود. 5مسئول مالیات مقطوع به نرخ 

عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، دانشگاه مجاز صورت پس از پایان هریک از مراحل فوق در  -تبصره دو

 است نسبت به لغو قرارداد  و مطالبه خسارت، ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.
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مجری موظف به اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعي پس از خاتمه طرح بوده و تسویه حساب نهایي  -سهتبصره 

 منوط به ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعي است.

 ف و تعهدات مجری طرحوظای:  7ماده 

 19/5/94مورخ  31304/70( تعهدات طرح بر اساس رویکرد تعیین شده طبق بخشنامه شماره 1-7

 تجاری سازی :...............

 اختراع و اکتشاف :......................

 نوآوری , تولید علم یا تکمیل آن :..............................

فاد این قرارداد و آیین نامه مربوط را به دقت مطالعه نموده و با آگاهي كامل از ( مجری طرح موظف است م2-7

ضوابط اجرایي طرح های پژوهشي  و با بهره گیری  صحیح از امکانات و برنامه مناسب، طرح را به نحوی هدایت 

 كند در زمان مقرر و با بودجه مصوب با كیفیت مطلوب به انجام برسد.

د و عدم وحفظ اسناد و مدارک و اطالعات محرمانه كه به منظور انجام این طرح حاصل مي ش( رعایت امانت و 3-7

 ارائه آن به اشخاص حقیقي و یا حقوقي بدون كسب مجوز كتبي از دانشگاه.

( وسایل غیرمصرفي كه از محل اعتبارات طرح خریداری مي شود جزو اموال دانشگاه بوده و مجری طرح 4-7

 و استفاده صحیح و برگشت به موقع آن به واحد خواهد بود. مسئول حفظ، نگهداری

( تدوین گزارش پیشرفت كار به صورت تایپ شده و مجلد بر اساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین 5-7

 گزارش نهایي طرح .

طرح زماني خاتمه یافته تلقي مي شود كه مجری طرح به كلیه تعهدات خود عمل نموده باشد و در آن -(6-7

 صورت امکان تسویه حساب نهایي وجود خواهد داشت.

بهره برداری از نتایج علمي حاصل از اجرای این قرارداد بدون مجوز كتبي دانشگاه مجاز نخواهد بود  –تبصره یک 

 طرح حق واگذاری این قرارداد به شخص ثالث )حقیقي یا حقوقي ( را ندارد . مجری –تبصره دو .

 (مجری متعهد مي گردد موضوع قرارداد را در مدت تعیین شده به نحو مطلوب اجرا نماید.7-7

 (مجری متعهد مي گردد كلیه اطالعات و مستندات ناظر را كامال محرمانه تلقي نماید.8-7
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ت ناشي از این قرارداد را بر اساس استانداردهای معمول و حرفه ای مورد تایید ناظر ( مجری متعهد است تعهدا9-7

 انجام دهد.

 :  وظایف و تعهدات دانشگاه  8ماده 

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

ت دانشگاه بر اساس طرح راو( در اختیار قرار دادن اطالعات و تجهیزات مورد نیاز درحد امکانات و مقد 2-8

 مصوب .

 

 : تضمین حسن اجرای تعهدات  9ماده 

کل میلغ قرارداد اخذ و تا پایان  %10به منظور تضمین انجام تعهدات قرارداد از مجری طرح به میزان حداقل 

مدت قرارداد و در صورت تایید خدمات انجام شده توسط مجری از سوی ناظر قرارداد به ایشان مسترد خواهد 

 شد.

 : فسخ قرارداد  10ماده 

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاٌ و یا كالً موجب اعمال حق فسخ برای دانشگاه بوده و مجری حق 

هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت و دانشگاه برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین و 

 سایر مطالبات طرح خواهد داشت. 

 موارد غیر مترقبه ) فورس ماژور (  : 11ماده 

د فسخ خواهد شد و ادر صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارد

چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت قرارداد بیش از یک ماه باشد كارفرما حق 

شت و در صورتیکه مدت تعلیق یک ماه یا كمتر از یک ماه باشد مجری مکلف است پس فسخ قرارداد را خواهد دا

 از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

 

 حل اختالف  -12ماده 
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امور حقوقی سازمان مرکزی  در صورت بروز هر گونه اختالف در تعبیر تفسیر و اجرای این قرارداد اداره کل

دانشگاه به عنوان مرجع حل اختالف تعیین گردید و طرفین نسبت به اعتراض از نظریه و رای اداره کل امور 

 حقوقی مزبور سلب و اسقاط حق نمودند. رای مزبور قاطع دعوی خواهد بود.

جام موضوع قرارداد و اجرای مجری طرح تحت هیچ عنوان حتي در زمان بروز اختالف حق تعلیق در ان –تبصره 

 تعهدات خود را ندارد.

 جریمه دیرکرد  -13ماده 

چنانچه طرح بدون عذر موجه ) به تشخیص شورای پژوهشي واحد ( در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد 

نظارت ( به از كل مبلغ قرارداد ) منهای حق  دو درصدهم صورت نگیرد به ازای هر ماه تأخیر در اتمام طرح، 

 عنوان جریمه دیركرد كسر مي شود .

 مسئولیت های حقوقي-14ماده

مسئولیتي در خصوص وضعیت كاركنان مجری)همکاران طرح( از قبیل حوادثناشي از كار یا  كارفرما هیچگونه

قي و استخدام و .....ندارد.كاركنان مجری ملزم به رعایت شئونات اخالقي و اسالمي مي باشند.مسئولیت های حقو

و مقررات قانون تامین اجتماعي بر عهده مجری بوده و در این زمینه كارفرما هیچگونه جزایي ناشي از روابط كار 

مسئولیتي را عهده دار نیست.بدیهي است این امر رافع مسئولیت های شخصي افراد در مقابل قوانین حقوقي و 

 جزایي نمي باشد.

 

چهار نسخه واحد تنظیم شده و هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان مي تبصره در  6ماده و  14این قرارداد در 

 باشند.

 نام و نام خانوادگی : مجری طرح                       

 امضا:                                                                                                           

 نام و نام خانوادگی :         ناظر طرح             

 امضا:                                                                                                           

 نام و نام خانوادگی : دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(معاون پژوهشی 

 امضا :                                                                                                           

 نام ونام خانوادگی :                                     اصفهان)خوراسگان(رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 امضا و مهر واحد :                                                                                                      
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 جهت درج در پرونده طرح. –معاونت پژوهشي واحد  –نسخه اول 

 جهت پرداخت اعتبار طرح  –معاونت اداری مالي واحد  –نسخه دوم 

 جهت دریافت اعتبارات و اقدام به اجرای طرح.  –مجری طرح  –نسخه سوم 

 ت حق نظارت.جهت دریاف –ناظر طرح  –نسخه چهارم 

* برای آن دسته از طرح هایي كه در سطح سازمان مركزی به تصویب مي رسند، الزم است یک نسخه از تصویر قرارداد 

 منعقد شده به دفتر امور پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.

 
  

 

 

 

 

 


