
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 بهداشتی درمانی تهران
 دانشکده دندانپزشکی

 

 
 
 

 باسمه تعالی                                                                     
 قرارداد طرحهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه های دانشگاه                                                               

 خصصی و فلوشیپ، دستیاری تخصصی، فوق تMPH در مقاطع دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد،                                            
 (26/12/1381تهران مصوب یکصدونودوسومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ مبتنی بر دستورالعمل اجرایی تعمین اعتبار پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی  )                                     

         

 دانشکده دندانپزشکی                
 

 قراردادطرفين  -1ماده 

)پيوست  (Proposal)نويس طرح كه در پيش مجریان پایان نامه نمایندگی از طرفبه   اين قرارداد بين خانم/آقاي دكتر
  شود به نشاني:قيد گرديده و از اين پس، پژوهشگر ناميده مي اسامی آنانشماره يك قرارداد(، 

نرسيده به  –خيابان کارگر شمالی دندانپزشكي به نشاني: انشكدهاداري د -معاونت پژوهشي/ معاونت ماليریاست/ و از طرف ديگر
گردد و طرفين با امضاء اين قرار داد خود را ملزم و متعهد به شود منعقد ميناميده مي دانشکدهكه از اين پس،  اتوبان شهيد حکيم

 تواند متعذر گردد.دانند و پژوهشگر در اجراي مفاد پيمان به عذر عدم اطالع نميرعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي
 موضوع قرارداد -2ماده 

  ” اجراي طرح پژوهش با عنوان

 
                                                                                                                                                                                                 

در سایت مربوطه درج و نسخه مکتوب آن امضاء ، تكميل و اننويس طرح پيوست كه قسمتهاي مختلف آن توسط مجريمطابق پيش
به تصويب رسيده                          دانشكده در تاريخ  در نامهتصويب كننده پايان مرجعگرديده و بر اساس مقررات مربوطه توسط 

 است.

 حدود خدمات پژوهشگر -3ماده 
باشد. پژوهشگر متعهد مي و دستورالعمل اجرایی يس طرحنوبر اساس مندرجات پيشو مراحل انجام کار حدود خدمات پژوهشگر 

تاخيري در تحويل موضوع قرار داد پيش آيد موجب ضرر و زياني گردد نسبت به جبران آن اقدام نمايد و در صورتی که ميگردد چنانچه 
 .نسبت به جبران آن اقدام نماید

 پذيردخاتمه مي     /   /   شروع و در تاريخ     /   /    ماه بوده و از تاريخ 24 مدت انجام موضوع اين قرارداد
 

 مبلغ قرار داد -5ماده 

 می شود.كه به شرح ماده شش به پژوهشگر پرداخت  لاير است 000/000/5مبلغ كل اين قرار داد 

 

 مراحل پرداخت - 6ماده 
لاير بعنوان مرحله اول در قبال تهيه و تدوین پروپوزال پایان نامه و تایيد  000/000/2% مبلغ اعتبار پایان نامه معادل مبلغ  40 -1

 آن توسط دانشکده به مجری پرداخت می گردد. 

در قبال برگزاری     /   /   در تاريخ نهاییتسويه حساب لاير بعنوان  000/000/3مبلغ اعتبار پایان نامه معادل مبلغ  60% -2
در نرم افزار نامه( و همچنين ارائه گزارش نهايي مورد تاييد ناظرين )هيات داوران پاياننسخه پایان نامه  2جلسه دفاع و رائه 

  پژوهشيار به مجری پرداخت می گردد. 
 .دانشکده ارائه نمایدبه را نويس طرح، شماره پالك اموال مذكور در صورت خريد وسايل غير مصرفي مندرج در پيش -تبصره یک 

نسبت به لغو قرارداد ، دانشکده مجاز است در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگرپس از پایان هریک از مراحل فوق  –دو تبصره 

دستورالعمل اجرایی تامين اعتبار پایان  7-4بند  1) با لحاظ کردن تبصره  واگذاري اقدام نمايد. و مطالبه خسارت، ادامه و يا تمديد و يا
 نامه

 
 استفاده از نتايج طرح -7ماده 

دستورالعمل  و نيز بر اساس دانشکدهبرداري از آنها بر اساس توافق پژوهشگر و نحوه انتشار كليه نتايج علمي ناشي از طرح و بهره

 تعيين خواهد شد. ها نامهاعتبار پايان اجرايي تامين
 هاساير هزينه -8ماده 

نمايد و كارفرما هيچگونه تعهدي بجز آنچه در ماده هاي پرسنلي، خدماتي، علمي، عملي و غيره را پرداخت ميپژوهشگر كليه هزينه
 پنج آمده نخواهد داشت. 

 
 نتيجه تحقيقات -9ماده 

ويراستاري تایپ شده و هاي دانشگاه بصورت نامهنتيجه طرح تحقيقاتي و گزارش نهايي مطابق دستورالعمل اجرايي تامين اعتبار پايان

هاي اين ماده توسط تمام هزينه ) ضمنا یک نسخه از آن در سایت پژوهشيار ثبت ميگردد ( تحويل خواهد شد  دانشکدهو آماده چاپ به 
 گردد.پرداخت ميو توسط مجری مبلغ مذكور در ماده پنج پژوهشگر و از محل 

 تعهدات پژوهشگر -10ماده 
 انجام فعاليتهاي علمي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط پژوهشگر و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پژوهش. -1-10

دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع پژوهشگر قرار ميرعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه كارفرما در اختيار  -2-10

 قرارداد.
عدم ارائه اسناد و مدارک و اطالعاتی که به مناسبت انجام پژوهشی کسب می نماید به اشخاص حقيقی یا حقوقی غير، مگر  -3-10

 م قانونی عليه پژوهشگر معمول خواهد داشت. با کسب اجازه کتبی از معاونت در غير اینصورت معاونت جهت استيفای حقوق خود اقدا
 بررسي و تحقيقات كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي و رعايت اصول تحقيقاتي در انجام پژوهش موضوع قرارداد. -4-10

 

 تاریخ: ..................................

 شماره: .................................
 پیوست: ................................



 تواند پيمان را كال يا جزاً به غير واگذار نمايد.پژوهشگر نمي -5-10

 دانشکدهتعهدات  -11ماده 
ه مقاالت و ساير متون علمي مورد نياز پژوهشگران كه در كشور غير قابل دسترسي باشد در حد امكان و در ارتباط كمك به تهي -1-11

 با موضوع قرارداد.
 ماده پنج پس از كسر كسورات متعلقه مراحل مندرج در پرداخت كامل مبلغ قرارداد بر اساس  -2-11

 حل اختالف -12ماده 

قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختالف نظري حادث گردد موضوع توسط در مواردي كه براي طرفين اين 
آئين نامه مالی معامالتی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح و حکم آن به مجری طرح ابالغ می  94کميسيون تعریف شده در ماده 

 مراجع ذی صالح قضایی مراجعه نماید.گردد. در صورت اعتراض به این حکم مجری می تواند به 
  اصالحيه ,متمم , مكمل يا تغيير -13ماده 

صرفاً هر گونه اصالح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه ويا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، 
  .با جلب توافق متعاقدين ميسر خواهد بود

 قرارداد فسخ -14ماده 

فسخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غيراز موارد قانوني و مورد مذكور در تبصره  
 .يك ماده شش، فقط با توافق طرفين امكان پذير است

 ضمائم قرارداد -15ماده 
وان شرح خدمات اين قرارداد است كه جزو الينفك قرارداد محسوب شده و در اين قرارداد شامل يكپيوست)پروپوزال در ... صفحه(به عن

  .نيز بايد به امضاي پژوهشگر رسيده باشد زمان امضاي قرارداد، پيوست

د اقامتگاه قانوني طرفين، همان نشاني مندرج درماده يك قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مكاتبات مورد استنا -16ماده 
د و تا خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد , طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابالغ نماين

  .قبل از ابالغ رسمي،  نشاني قبلي معتبر خواهد بود
  قانون حاكم بر قرارداد -17ماده 

  .باشداسالمي ايران مياين قرارداد از هر نظر تابع قوانين جمهوري 
 شرايط خاص -18ماده 

در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري )شرايط خاص( كه رفع آن خارج از حيطه توانائي و اقتدار طرفين قرارداد باشد وانجام 

هد شد و در صورت فسخ بخشي از قرارداد و ياتمام آن غيرممكن گردد در صورت موافقت طرفين به مدت زمان اجراي قرارداد اضافه خوا
قرارداد هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت واقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين 

 .گيردصورت مي
داراي هاي آن ماده و دو تبصره و يك پيوست و به زبان فارسي ودر سه نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه 18اين قرارداد در 

 .اعتباريكسان و برابر ميباشد

نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي آئين 40كليه نسخ اين قرارداد با استناد به ماده 
دين رسيده و هيئت امنا دانشگاه در تاريخ              به امضاء متعاق 31/4/77مصوبه مورخ  3هاي ذيل آن و همچنين  بندكشور و تبصره

 دانند.طرفين با امضاي اين قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي

 

 

 انشکده دمهر و امضاء       استاد راهنماء مهر و امضا 
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