
 

 

 بسمه تعالي

  

 هاي دانشجويي هاي پژوهشي مربوط به پايان نامه قرارداد طرح

 الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران پرديس بين
 

 طرفين قرارداد - 1ماده 
 اين قرارداد مابين 

ناميگده   پژوهشگرر ، اسامي آنان قيد گرديده و از اين پس، (پيوست شماره يك قرارداد) (Proposal)نويس طرح  تحقيقاتي كه در پيشبه نمايندگي از طرف مجريان طرح 
 : شود به نشاني مي
شگود   ناميده مي كارفرماز اين پس، كه ا 1بلوار كشاورز، خيابان قدس، نبش خيابان پورسينا، پالك : دانشراه علوم پزشكي تهران به نشاني الملل پرديس بيناز طرف ديرر،  و

مفاد پيمان بگه عگ ر عگدم اطگال      دانند و پژوهشرر در اجراي  گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي منعقد مي
 .تواند متع رگردد نمي
 موضو  قرارداد  - 2ماده 

نويس  مطابق پيش "..........................................................................................................................."اجراي طرح پژوهشي تحت عنوان 

تحصيالت /گروه/دانشكدهت مربوطه توسط شوراي پژوهشي براساس مقررا هاي مختلف آن توسط مجريان، تكميل و صفحات آن امضاء گرديده و طرح پيوست كه قسمت
 .به تصويب رسيده است 11   /    /    در تاريختكميلي 

 حدود خدمات پژوهشرر  - 3ماده 
 . باشد نويس طرح است مي بندي كه ضميمه پيش حدود خدمات پژوهشرر و مراحل انجام كار بر اساس جدول زمان

 مدت انجام قرارداد  - 4ماده 
 .عقد قرارداد شرو  خواهد شداز تاريخ ماه بوده و  ...............................مدت انجام موضو  اين قرارداد        
 مبلغ قرارداد  - 5ماده 

به شگرح  ، به موجب قوانين و مقررات موجود هيال است كه پس از كسر هزينه نظارت برحسن اجراي طرح و مابقي كسورات قانوني كر........................  دمبلغ كل اين قراردا
 .باشد پرداخت حق استاد راهنما، مشاوره و داوري بر عهده پژوهشرر مي . شود اده شش به پژوهشرر پرداخت ميم

 مراحل پرداخت  - 6ماده 

ق رارداد  قاب ل پرداخ ت    اء ييد پيش نويس طرح و امض  أكه پس از تپروژه  مرحله اولجهت پرداخت قرارداد به عنوان  مبلغ% 04 -1

 .باشد مي

 اع مم وو ول   ارائ ه م در    وWindows  تحت Word در برنامه  (CD)بصورت  گزارش نهاييپس از ارائه  مبلغ قرارداد% 04 -2

)submit(  2 داراي رتبه  تاز مجم مقالهISI  و ياPubMed  طرح تحقيقاتي از س وي مراج ذ نين  ذ   وا ارائه مدر  اعمم ووول محصول 

 .باشد قابل پرداخت مي

چاپ  تاول مقاال و يا (acceptance) مدر  اعمم پذيرش  ارايهپس از  تسويه حساب نهاييجهت  باقيمانده مبلغ قرارداد% 24 -3
 .شود پرداخت مي (Affiliation)به عنوان  و دانشجو  استاد با نكر نام  الملل پرديس بين نام هبشده 

Tehran University of Medical Sciences, International Campus (TUMS-IC),Tehran, Iran. 
 

ادامه و يا تمديد  ،ت به لغو قرارداد و مطالبه خسارتمجاز است نسبكارفرما پس از پايان هر يك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشرر، : تبصره يك
 .يا واگ اري اقدام نمايد و

 : ستفاده از نتايج طرح ا -7ماده 
، پژوهشرر موظف است ظرف يكسال پگس از اراهگه   . نحوه انتشار كليه نتايج علمي ناشي از طرح و بهره برداري از آنها براساس توافق پژوهشرر و كارفرما تعيين خواهد شد

اجرا نخواهد شد و در خصوص  3يا اصل مقاله چاپ شده را به كارفرما اراهه نمايد درغيراينصورت كارفرما مفاد بند  (Acceptance)گزارش نهايي ، مدرك اعالم پ يرش 
 . اجراي طرحهاي مصوب بعدي نامبرده مختار به اخ  تصميم است

 ها  ساير هزينه - 8ماده 
 . هيچرونه تعهدي بجز آنچه در ماده پنج آمده نخواهد داشت كارفرمانمايد و  علمي، عملي و غيره را پرداخت مي ،اداري ،خدماتي ،هاي پرسنلي پژوهشرركليه هزينه

صورت ويراستاري، تايپ و اصالح شده و آماده چاپ بگه  ه ب 6نتيجه تحقيقات هر مرحله و گزارش نهايي در پايان كار با رعايت كليه موارد مندرج در بند آخر ماده  - 1ماده 
 .گردد هاي اين ماده توسط پژوهشرر و از محل مبلغ م كور در ماده پنج پرداخت مي تحويل خواهد شد و تمام هزينه كارفرما
 تعهدات پژوهشرر  -11ماده 

 .موقع پژوهشه هاي علمي مرتبط با موضو  اين قرارداد توسط پژوهشرر و پ يرش مسئوليت كمي و كيفي وانجام ب انجام فعاليت -1-11



 

 
 
 .استفاده بهينه از آن براي انجام موضو  قرارداد دهد و در اختيار پژوهشرر قرار مي كارفرماحفظ اموال و مداركي كه  رعايت امانت و -2-11
در غيگر   كارفرمگا نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، مرر با كسب اجازه كتبي از  اطالعاتي كه به مناسبت انجام پژوهش كسب مي عدم اراهه اسناد و مدارك و -3-11

 .جهت استيفاي حقوق خود اقدام قانوني عليه پژوهشرر معمول خواهد داشت كارفرمااينصورت 
 .رعايت اصول تحقيقاتي در انجام پژوهش موضو  قراردادبررسي و تحقيقات كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي و  -4-11

 .كارفرماايجاد امكانات الزم وتسهيالت قابل قبول جهت نظارت علمي توسط نمايندگان  -5-11
 .به غير واگ ار نمايد أًيا جز تواند پيمان را كالً پژوهشرر نمي -6-11

  كارفرماتعهدات  -11ماده 
 . (در حد امكان و در ارتباط با موضو  قرارداد)كمك به تهيه مقاالت و ساير متون علمي مورد نياز پژوهشرران كه در كشور غير قابل دسترسي باشد  -1-11
 پرداخت كامل مبلغ قرارداد بر اساس مراحل مندرج در ماده شش پس از كسر كسورات متعلقه و با رعايت تبصره يك ماده م كور  -2-11
 حل اختالف  -12ه ماد

الطگرفين   نفر از اسگاتيد مرضگي   3در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختالف نظري حادث گردد موضو  توسط 
، هريك از طرفين حق خواهگد داشگت جهگت    نرسديندگان آنان به نتيجه در صورتيكه مساعي طرفين و نما و. باشد الرعايه مي دانشراه بررسي و حكم آنها براي طرفين الزم

 . احقاق حقوق خود به مراجع ذيصالح قضاهي مراجعه نمايد
 مكمل يا تغيير  ،متمم، اصالحيه -13ماده 
با جلب توافق متعاقدين ميسگر   صرفاًها،  قرارداد و پيوست يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به هاي مربوطه و گونه اصالح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهر

 . خواهد بود
 فسخ قرارداد -14ماده 

يك ماده شگش، فقگط بگا توافگق     فسخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد قابل پ يرش نبوده و فسخ قرارداد به غيراز موارد قانوني و مورد م كور در تبصره 
 .استطرفين امكان پ ير 

و در صگورتيكه در طگول    اقامتراه قانوني طرفين، همان نشاني مندرج درماده يك قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مكاتبات مورد استناد خواهد بگود  -15ماده 
 . نشاني قبلي معتبر خواهد بودو تا قبل از ابالغ رسمي، نمايند طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديرر ابالغ  ،مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد

 قانون حاكم بر قرارداد  -16ماده 
 . باشد اين قرارداد از هر نظر تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران مي

 شرايط خاص -17ماده 
تمام آن غيرممكن  انجام بخشي از قرارداد و يا ار طرفين قرارداد باشد وكه رفع آن خارج از حيطه تواناهي و اقتد( شرايط خاص)در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري 

 را نخواهگد داشگت و   گردد در صورت موافقت طرفين به مدت زمان اجراي قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت فسخ قرارداد هيچيك از طرفين حق مطالبه خسگارت وارده 
 .گيرد طرفين صورت مياقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق 

 .باشد هاي آن داراي اعتباريكسان و برابر مي نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه چهاردر  ماده و يك تبصره و به زبان فارسي و 18اين قرارداد در 
 3بندهاي ذيل آن و همچنين  ور و تبصرهپژوهشي كشسسات آموزش عالي و ؤها و م ت علمي دانشراهأنامه استخدامي هي آهين 41ه ماده كليه نسخ اين قرارداد با استناد ب

هاي مربوطه  م به اجراي كليه مفاد آن و پيوستبه امضاء متعاقدين رسيده و طرفين با امضاي اين قرارداد، خود را متعهد و ملز ت امنا دانشراه أهي 31/4/77مورخ مصوبه 
 .دانند مي
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