
 

   
قرارداد طرح َای پژيَشی مرتبط با پايان وامٍ َای داوشگاٌداوشگاه علوم پزشكي و خدمات     
 بهداشتي درماوي تهران   

                              پرديس بيه الملل ، داوشكده پزشكي
 ی تخصصی، فًق تخصصی در مقاطع دكتری حرفٍ ای، ، دستيار        

 مبتىی بر دستًرالعمل اجرايی تاميه اعتبار پايان وامٍ داوشگاٌ علًم پزشكی تُران)       

 ............(جلسٍ َيات رئيسٍ داوشگاٌ مًرخ ......... مصًب

                                                    (  عمًمی  مقطع    دكترای پزشكی      ، :    داوشكذٌ)

                                                                     ـ طرفين قرارداد               1ماده 

ديَست ضموبضُ يمِ   )( proposal)ثِ فٌَاى هسيط اجطايي عطح تحَيَبتي ِّ زض ديص ًَيس عطح                             آٍبي زّتط                    /ذبًنايي ٍطاضزاز ثيي  

 گطٍُ /ثيوبضستبى    :ًبهيسُ هي ضَز ثِ ًطبًي دژٍّطگط ، ًبم ايطبى ٍيس گطزيسُ ٍ اظ ايي دس ، ( ٍطاضزاز 

  1سبذتوبى ضوبضُ –خ دَضسيٌب  -ضلـ ضوبلي زاًطگبُ تْطاى   :هقبًٍت هبلي م ازاضي زاًطْسُ دعضْي ثِ ًطبًي / هقبًٍت دژٍّطي / ٍ  اظ عطه زيگط ، ضيبست  

م هيبز آى هي زاًٌمس ٍ دژٍّطمگط   ِّ اظ ايي دس ، زاًطْسُ ًبهيسُ هي ضَز هٌقَس هي گطزز ٍ عطىيي ثب اهضبء ايي ٍطاضزاز ذَز ضا هلعم ٍ هتقْس ثِ ضفبيت اجطاي ّبهل ٍ توب

 . زض اجطاي هيبز ديوبى ثِ فصض فسم اعالؿ ًوي تَاًس هتقصض گطزز 

 ـ هَضَع قرارداد  2هادُ 

 "ثب فٌَاى اجطاي عطح دژٍّطي

اسمب  هَمطضا    هغبثٌ ديص ًَيس عطح ديَست ِّ ٍسوتْبي هرتلو آى تَسظ هجطي ، تْويل ٍ زض ًطم اىعاض دژٍّطيبض زضج ٍ ًسرِ هْتمَة آى اهضمبء گطزيمسُ ٍ ثمط     

  .ثِ تػَيت ضسيسُ است                         هطثَعِ تَسظ ضَضا ي تػَيت ٌٌّسُ دبيبى ًبهِ ّبي زاًطْسُ زض تبضيد  

 ـ حدٍد خدهات پژٍّشگر  3هادُ 

 ّوچٌميي دژٍّطمگط هتقْمس    . ٍ زسمتَضالقول اجطايمي اسمت   ( ديَسمت ضموبضُ يمِ    ) حسٍز ذسهب  دژٍّطگط ٍ هطاحل اًجبم ّبض ثط اسب  هٌسضجب  دميص ًمَيس عمطح    

 . ى اٍسام ًوبيس هي گطزز چٌبًچِ تبذيطي زض تحَيل هَضَؿ ٍطاضزاز ديص آيس يب هَجت ضطض ٍ ظيبًي گطزز ًسجت ثِ ججطاى آ

 ـ هدت اًجام قرارداد  4هادُ 

 . ذبتوِ هي دصيطز                              ضطٍؿ ٍ زض تبضيد                              هبُ ثَزُ ٍ اظ تبضيد            هس  اًجبم هَضَؿ ايي ٍطاضزاز

 ـ هبلغ قرارداد 5هادُ 

دس اظ ّسط ّسَضا  ٍبًًَي ِّ ثِ هَجت ٍَاًيي ٍ هَطضا  هَجَز ٍ يب آًچِ ِّ ثقسا ٍضـ ذَاّس ضس ٍ ثِ ايمي   ِّ است  000/000/5  هبلغ کل ايي قرارداد 

 . ثِ ضطح هبزُ ضص ثِ دژٍّطگط دطزاذت هي ضَز ( ٍطاضزاز تقلٌ هي گيطز

 .ّسَضا  ٍبًًَي ضبهل هبليب  ثط ّعيٌِ عطح هي ثبضس  : تبصرُ يک

 ـ هراحل پرداخت  6هادُ 

زض ٍجبل تْيِ ٍ تسٍيي دطٍدَظال دبيبى ًبهِ ٍ تبييس آى زض زاًطْسُ هطثَعِ،  هبلغ                                 ريال بعٌَاى هرحلِ اٍلل افتجبض دبيبى ًبهِ هقبزل هجل% 40 -1

 .ل دطزاذت هي گطززهجلل ذبلع سْن هجطي ثِ هيعاى ضيب. دس اظ ّسط هبليب  ايي هطحلِ ثِ هيعاى                            ضيبل

 جمبل ثطگمعاضي جلسمِ زىمبؿ ٍ اضاومِ زٍ ًسمرِ       هجلل افتجبض دبيبى ًبهِ هقبزل هجلل                           ضيبل ثقٌَاى تسمَيِ حسمبة ًْمبيي زض تمبضيد                        زض ٍ    % 60 -2

ِ گعاضش ًْبيي زض ًطم اىعاض دژٍّطيبض دس اظ ّسط هبليب  ايي هطحلِ ثِ هيعاى                   ضيمبل ،هجلمل   ٍ ّوچٌيي اضاو( ّيب  زاٍضاى دبيبى ًبهِ)دبيبى ًبهِ هَضز تبييس ًبؽطيي 

 .ذبلع سْن هجطي ثِ هيعاى                           ضيبل دطزاذت هي گطزز

 .ضا ثِ زًطْسُ اضاوِ ًوبيسزض غَض  ذطيس ٍسبيل ميط هػطىي هٌسضج زض ديص ًَيس عطح، ضوبضُ دالُ اهَال هصَّض  :تبصرُ يک

زاهمِ ٍ يمب   دس اظ دبيبى ّط يِ اظ هطاحل ىًَ زض غَض  فسم اًجبم تقْسا  تَسقِ دژٍّطگط، زاًطْسُ هجبظ است ًسجت ثِ لنمَ ٍمطاضزاز ٍ هغبلجمِ ذسمبض ، ا    : تجػطُ زٍ

 (افتجبض دبيبى ًبهِ ّب زستَضالقول اجطايي تبهيي 7-4ثٌس  1ثب لحبػ ّطزى تجػطُ . )توسيس ٍ يب ٍاگصاضي اٍسام ًوبيس

 ـ استفادُ از ًتايج طرح 7هادُ 

تبهيي افتجبض دبيبى ًبهمِ ّمب  تقيميي     ًحَُ اًتطبض ّليِ ًتبيج فلوي ًبضي اظ عطح ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ آًْب ثطاسب  تَاىٌ دژٍّطگط ٍ زاًطْسُ  ٍ ًيع ثط اسب  زستَضالقول اجطايي

 .ذَاّس ضس

 ـ ساير ّسيٌِ ّا 8هادُ 

 .فولي ٍ ميطُ ضا دطزاذت هي ًوبيس ٍهقبًٍت ّيچگًَِ تقْسي ثجع آًچِ زض هبزُ دٌج آهسُ ًرَاّس زاضت, فلوي, ازاضي, ذسهبتي, يِ ّعيٌِ ّبي دطسٌليدژٍّطگط ّل

 ـ 9هادُ 



ضي ٍ آهبزُ چمبح ثمِ زاًطمْسُ  تحَيمل زازُ      ًتيجِ عطح تحَيَبتي ٍ گعاضش ًْبيي هغبثٌ زستَضالقول اجطايي تبهيي افتجبض دبيبى ًبهِ ّبي زاًطگبُ ثػَض  تبيخ،  ٍيطاستب

 . ذَاّس ضس ٍ توبم ّعيٌِ ّبي ايي هبزُ تَسظ دژٍّطگط ٍ اظ هحل هجلل هصَّض زض هبزُ دٌج دطزاذت هي گطزز

 ـ تعْدات پژٍّشگر10هادُ 

 .اًجبم ثوٍَـ دژٍّصاًجبم ىقبليتْبي فلوي هطتجظ ثب هَضَؿ ايي ٍطاضزاز تَسظ دژٍّطگط ٍ دصيطش هسئَليت ّوي ٍ ّييي ٍ  -1-10

 . ضفبيت اهبًت ٍ حيؼ اهَال ٍ هساضّي ِّ زاًطْسُ زض اذتيبض دژٍّطگط ٍطاض هي زّس ٍ استيبزُ ثْيٌِ اظ آى ثطاي اًجبم هَضَؿ ٍطاضزاز -2-10

هگط ثب ّسمت اجمبظُ ّتجمي اظ زاًطمْسُ زض     . فسم اضاوِ اسٌبز ٍ هساضُ ٍ اعالفبتي ِّ ثِ هٌبسجت اًجبم دژٍّص ّست هي ًوبيس ثِ اضربظ حَيَي يب حٍََي ميط -3-10

 .ميط ايٌػَض  زاًطْسُ جْت استييبي حًََ ذَز اٍسام ٍبًًَي فليِ دژٍّطگط هقوَل ذَاّس زاضت

 . ثطضسي ٍ تحَيَب  ّبىي زض چْبضچَة اغَل ٍ هَاظيي فلوي ٍ ضفبيت اغَل تحَيَبتي زض اًجبم دژٍّص هَضَؿ ٍطاضزاز -4-10

 . ثِ ميط ٍاگصاض ًوبيس " يوبى ضا ّال يب جعادژٍّطگط ًوي تَاًس د -5-10

 تعْدات داًشكدُ -11هادُ 

 . ازّوِ ثِ تْيِ هَبال  ٍ سبيط هتَى فلوي هَضز ًيبظ دژٍّطگطاى ِّ زض ّطَض ميطٍبثل زستطسي ثبضس زض حس اهْبى ٍ زض اضتجبط ثب هَضَؿ ٍطاضز -1-11

 . زُ دٌج دس اظ ّسط ّسَضا  هتقلَِدطزاذت ّبهل هجلل ٍطاضزاز ثطاسب  هطاحل هٌسضج  هب -2-11

 حل اختالف  -12هادُ 

ًيط اظ اسبتيس هطضي الغمطىيي   3زض هَاضزي ِّ ثطاي عطىيي ايي ٍطاضزاز زض تقجيط ٍ تيسيط ٍ يب اجطاي ّبهل يب ٍسوتي اظ ٍطاضزاز اذتاله ًؾطي حبزث گطزز هَضَؿ تَسظ 

ّطيِ اظ عطىيي حٌ ذَاّس زاضمت جْمت   , ٍ زض غَضتيِْ هسبفي عطىيي ٍ ًوبيٌسگبى آًبى ثِ ًتيجِ ًطسس. ثبضسزاًطگبُ ثطضسي ٍ حْن آًْب ثطاي عطىيي الظم الطفبيِ هي 

 . احَبً حًََ ذَز ثِ هطاجـ شيػالح ٍضبوي هطاجقِ ًوبيس

 هكول يا تغيير , هتون, اصالحيِ -13هادُ 

غمطىب ثمب جلمت تَاىمٌ هتقبٍمسيي هيسمط       , يبظ ثِ الحبً ّطگًَِ هتون يب هْول ثِ ٍطاضزاز ٍ ديَستْبّطگًَِ اغالح يب تنييط زض هَازي اظ ايي ٍطاضزاز ٍ ديَستْبي هطثَعِ ٍ يب ً

 . ذَاّس ثَز

 ـ فسخ قرارداد 14هادُ 

    ُ ثمب تَاىمٌ   ضمص ، ىَمظ    ىسد يِ جبًجِ ٍطاضزاز اظسَي ّطيِ اظعطىيي ٍطاضزاز ٍبثل دصيطش ًجَزُ ٍىسد ٍطاضزاز ثِ ميطاظهَاضز ٍبًًَي ٍهمَضز هصَّضزضتجػمطُ يمِ همبز

 .عطىيي اهْبى دصيطاست 

 ـ ضوائن قرارداد  15هادُ 

ثِ فٌَاى ضطح ذسهب  ايي ٍطاضزاز است ِّ جعٍ اليٌيِ ٍطاضزاز هحسَة ضسُ ٍزضظهبى اهضبي  (صفحِ          پرٍپَزال در       )پيَست  ايي ٍطاض زاز ضبهل يِ

 . ٍطاضزاز ديَست ّب ًيع ثبيس ثِ اهضبي دژٍّطگط ضسيسُ ثبضس

 ـ 16ادُ ه

ٍزض غمَضتيِْ زض عمَل همس     اٍبهتگبُ ٍبًًَي عطىيي ، ّوبى ًطبًي هٌسضج زضهبزُ يِ ٍطاضزاز ثَزُ ٍزضهَاضز لعٍم ٍ ثِ هٌؾَض اثمالك هْبتجمب  همَضز اسمتٌبز ذَاّمس ثمَز       

 . اثالك ضسوي ، ًطبًي ٍجلي هقتجطذَاّس ثَز  ٍطاضزاز ًطبًي هتقبٍسيي تنييط يبثس، عطىيي ثبيس ضسوب ٍّتجب هطاتت ضا ثِ يْسيگط اثالك ًوبيٌس ٍتب ٍجل اظ

 ـ قاًَى حاکن برقرارداد 17هادُ 

 . ايي ٍطاضزاز اظ ّط ًؾط تبثـ ٍَاًيي جوَْضي اسالهي ايطاى هي ثبضس 

 ـ شرايط خاص 18هادُ 

ميمطهوْي  ضزاز ثبضس ٍاًجبم ثرطي اظٍطاضزاز ٍ يب تومبم آى  ِّ ضىـ آى ذبضج اظحيغِ تَاًبيي ٍاٍتساض عطىيي ٍطا( ضطايظ ذبظ )زضهَاضزي ِّ ثِ فلل ًبضي اظضطايظ ٍْطي 

ًرَاّس زاضمت ٍ   گطزز زضغَض  هَاىَت عطىيي ثِ هس  ظهبى اجطاي ٍطاضزاز اضبىِ ذَاّس ضس ٍزض غَض  ىسد ٍطاضزاز ّيچيِ اظعطىيي حٌ هغبلجِ ذسبض  ٍاضزُ ضا

 .اٍساهب  دس اظىسد اظ ٍجيل تسَيِ حسبة ثب تَاىٌ عطىيي غَض  هي گيطز 

ّليمِ ًسمد ايمي    . ٍثِ ظثبى ىبضسي ٍزض سِ ًسرِ تٌؾين گطزيسُ ٍّليِ ًسرِ ّبي آى زاضاي افتجبض يْسبى ٍ ثطاثطهمي ثبضمس   هبزُ ٍزٍتجػطُ ٍيِ ديَست  18ايي ٍطاضزاز زض 

هػمَثِ همَضخ    3آييي ًبهِ استرساهي ّيب  فلوي زاًطگبّْب ٍ هَسسب  آهَظش فبلي ٍ دژٍّطي ّطَض ٍ تجػطُ ّبي شيل آى ٍ ّوچٌيي ثٌمس   40ٍطاضزاز ثب استٌبز ثِ هبزُ 

ثِ اهضبء هتقبٍسيي ضسيس ُ ٍعطىيي ثب اهضبي ايي ٍطاضزاز ، ذَز ضا هتقْس ٍهلعم ثِ اجطاي ّليِ هيمبز آى ٍ ديَسمت           ّيب  اهٌب زاًطگبُ زضتبضيد                     21/4/82

 .ّبي هطثَعِ هي زاًٌس  

 مُريامضای استاد راَىما

 

 مُر ي امضای معاين پژيَشی 

 مركز–گريٌ 

 ای معاين پژيَشی داوشكذٌمُر ي امض

استاد /ملت / شمارٌ حساب باوك پاسارگاد

 :راَىما

 

 :شمارٌ تلفه َمراٌ استاد راَىما

 

  

 امضای معاين مالی ي اداری داوشكذٌ



   

 ثسوِ تقبلي

 

 

 :تاريخ                               پاياى ًاهِ هالي  تسَيِ حساب( 2)فرم شوارُ                                            

 :شوارُ                                                                                                                                           

                                                                    (الف  

 پژيَشی داوشكذٌ معاين محترم  

 با سالم  
   :............................................................با عٌَاى     داًشجَ......................... ...........خاًن/آقاياحتطاهب ثب تَجِ ثِ اتوبم ّبض دبيبى ًبهِ  

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

 

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

 

 ذَاّطوٌس است زستَض  ،(وِ استهَبلِ ٍ غَضتجلسِ زىبؿ ضوي (Submission............. .............ٍزىبؿ ًبهجطزُ زض تبضيد   

 . ىطهبويس اٍسام الظم زض ذػَظ دطزاذت هبثَي ثَزجِ هػَة دبيبى ًبهِ ىًَ الصّط اًجبم دصيطز  

 .ضيبل ثبثت دبيبى ًبهِ ىًَ ثِ ايٌجبًت دطزاذت گطزيسُ است............................... ذبعط ًطبى هي سبظز ، تبٌَّى هجلل   
 

 استاد راٌّوا ٍ هدير اجرايي طرح                                                     شي گرٍُهعاٍى پژٍّ       

 :ملت / شمارٌ حساب استاد راَىما در باوك پاسارگاد

 :تلفه َمراٌ استاد راَىما

 

 :ب  

 معاين محترم مالی اداری داوشكذٌ  
 با سالم   

 ىًَ، ذَاّطوٌس است زستَضا  الظم زض ذػَظ تسَيِ حسبة ثب هسيط هحتطم اجطاوي ثب تَجِ ثِ تبييس هغبلت هٌسضج زض ثٌس      

 .عطح ضا غبزض ىطهبويس   
                                                                                        

 هعاٍى پژٍّشي داًشكدُ پسشكي                                                                                                                      

 

 

 :ج  

 رئيس محترم حسابذاری داوشكذٌ پزشكی   

 با سالم   

 .اٍساهب  الظم اًجبم گيطز لغيب ثب تَجِ ثِ تبييس هغبلت هٌسضج زض ثٌس الو ٍ ة   
                                                                                                  

 هعاٍى هالي اداري داًشكدُ پسشكي                                                                                                                         

 

 

 

 



 سوِ تقبليث

 :تاريخ                                    پاياى ًاهِ  پرداخت ّسيٌِ( 1)شوارُ  فرم                                               

 :شوارُ                                                                                                                                                

                                                                                                        :الف
 

 هعاًٍت هحترم پژٍّشي داًشكدُ پسشكي

 

 با اّداي سالم

ثمممب جَ زاًطممم                                           آٍمممبي/زضغمممس اظ ّبضّمممبي هطثمممَط ثمممِ دبيمممبى ًبهمممِ ذمممبًن ....   ثمممب تَجمممِ ثمممِ ايٌْمممِ

 ......................................................................................................................................................................:فٌَاى

 

زجِ هػَة عطح زستَض الظم غبزض ، ذَاّطوٌس است زض غَض  غالحسيس، ًسجت ثِ دطزاذت ٍجِ هصَّض اظ ثَثِ اتوبم ضسيسُ

 .(ىطم ٍطاضزاز ضويوِ است+ ىطم ّعيٌِ)ىطهبويس

 
 استاد راٌّوا ٍ هدير اجرايي طرح                                        هعاٍى پژٍّشي گرٍُ         

 :َمراٌ استاد راَىماتلفه                                   : ملت/ شمارٌ حساب استاد راَىما در باوك پاسارگاد
 

 

 :ب
 

 هعاٍى هالي اداري داًشكدُ پسشكي

 

 با اّداي سالم

ثب )ثِ ًبهجطزُ هصَّض اظ ثَزجِ هػَة عطح  زضغس ............ثب تَجِ ثِ هغبلت هٌسضج زض ثٌس ىًَ، ذَاّطوٌس است ًسجت ثِ دطزاذت 

 .ىطهبويس زستَضا  الظم غبزض  ،(ضفبيت سبيط ضطايظ ٍبًًَي
                                                                                   

 هعاٍى پژٍّشي داًشكدُ پسشكي                                                                                                                      

 
 

 

 :ج
 

 پسشكيداًشكدُ  حسابداري رئيس هحترم 

 

 با اّداي سالم

 .، هطاتت هَضز تبييس است(الو ٍ ة) ثب تَجِ ثِ هغبلت هٌسضج زض ثٌس ىًَ
                                                                                          

 داًشكدُ پسشكياداري  –هالي هعاٍى                                                                                                                       

 
 

 



 ها اطالعات مربوط به هزينه

 

 :َسيىٍ آزمايشُا يخذمات تخصصي مٍ تًسط داوشگاٌ ييا ديگر مًسسات صًرت مي گيرد -71

 ( ريال ) جمع  َر دفعٍ آزمايشَسيىٍ براي  تعذاد مل دفعات آزمايش مرمسسرييس دَىذٌ مًضًع آزمايش يا خذمات تخصصي 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 جمع َسيىٍ َاي آزمايشُا 

 (شامل مًاد آزمايشگاَي ي داري) :مًادمصرفي -71

تعذاديا شرمت فريشىذٌ ايراوي شرمت سازوذٌ مشًرسازوذٌ وام مادٌ

مقذار 

 الزم

 قيمت كل قيمت ياحذ

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 (ريال000/000/12و فوق تخصصی حذاكثر 000/000/10ريال و براي دوره هاي تخصصی 000/0000براي دوره پزشکی عمومی حذاكثر ) :جمع هزينه هاي طرح 

 ريال................................  َسيىٍ آزمايشُا ي خذمات تخصصي

 ريال...............................   جمع مل ريال...........  .................... َسيىٍ مًاد ي يسايل مصرفي

 

 ريال.…………………………:                             مبلغي مٍ از مىابع ديگر ممل خًاَذ شذ ي وحًٌ مصرف آن 

 ريال.…………………………:                               باقيماوذٌ َسيىٍ َاي طرح مٍ تاميه آن درخًاست مي شًد 

 

 رفا بٍ صًرتبا مطالعٍ قسمت ايل ايه فرم ي رعايت مفاد آن بذيىًسيلٍ صحت مطالب مىذرج در پيش وًيس را تائيذ ميىمايذ ياعالم ميذاردمٍ ايه تحقيق ص

 يل طرح تحقيقاتي در داوشگاٌ علًم پسشني تُران

  بصًرت مشترك با      

 .در قالب پايان وامٍ ارايٍ شذٌ است     

 

 

 وام ي وام خاوًيادگي                                                                                                                                        

 اساتيذ راَىما/ امضاي استاد                                                                                                                                        
 

 
 

 

 

 


