
    
 

 باسمه تعالي

       PhDمقطع در  طرحهاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه هاي دانشگاه قرارداد  

 دانشگاه مورخ.........................................()مبتني بر دستورالعمل اجرايي تامین اعتبار پايان نامه هاي دانگاه علوم پزشکي تهران مصوب ........................جلسه هیات رئیسه 

     :رشته    دندانپزشكی : دانشكده

 

 

 طرفین قرارداد - 1ماده 

)پیوست شماره يك قرارداد(، اسامي آنان قید گرديده و از اين ( proposal ) كه در پیش نويس طرح  پايان نامه به نمايندگي از طرف مجريان                               بین اين قرارداد

                 :پس، پژوهشگر نامیده مي شود به نشاني 

كه از اين پس،                                                                                                        به نشاني                   رياست/معاونت پژوهشي/معاونت مالي اداري دانشکده  واز طرف ديگر

دانند و پژوهشگر در اجراي مفاد پیمان به گردد و طرفین با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مينامیده مي شود  منعقد مي دانشکده 

 عذر عدم اطالع نمي تواند متعذرگردد.

                  موضوع قرارداد  - 2ماده 

مطابق پیش نويس طرح  پیوست كه قسمتهاي مختلف آن توسط                                                                                                               عنـوان اب پايان نامه اجـــــراي 

 به                 در تاريخ مرجع تصويب كننده پايان نامه در دانشکده توسط مقررات مربوطه  مجريان،تکمیل و در سايت مربوطه درج  و نسخه مکتوب آن امضاء گرديده و براساس
 تصويب رسیده است.

 حدود خدمات پژوهشگر  - 3ماده 

نسبت و زياني گردد  گردد چنانچه موجب ضررپژوهشگر متعهد ميباشد. ميدستورالعمل اجرايي پیش نويس طرح و  مندرجاتحدود خدمات پژوهشگر و مراحل انجام كار بر اساس 

 نسبت به جبران آن اقدام نمايد.تاخیري در تحويل موضوع قرارداد پیش آيد كه به جبران آن اقدام نمايد و درصورتي

 مدت انجام قرارداد  - 4ماده 

 پذيرد. خاتمه مي              شروع و در تاريخ               بوده و از تاريخ  ماه      مدت انجام موضوع اين قرارداد       

 مبلغ قرارداد - 5ماده 

 شود . به شرح ماده شش به پژوهشگر پرداخت ميكه  ريال است                مبلغ كل اين قرارداد 

 

                      

 مراحل پرداخت  - 6ماده 

به مجري پرداخت پروپوزال پايان نامه و تايید آن توسط دانشکده در قبال تهیه و تدوين  اول مرحله بعنوان ريال         اعتبار پايان نامه معادل مبلغ          مبلغ  40% -1

 .مي گردد.

  .گردد.پرداخت ميبه مجري  مربوطه انشکدهو تايید آن در ددر قبال ارائه  گزارش دوم مرحله بعنوان ريال              اعتبار پايان نامه معادل مبلغ         مبلغ 40% -2

نسخه پايان  2برگزاري جلسه دفاع و ارائه  در قبال                    در تاريخنهايی  تسويه حساببه عنوان ريال          اعتبار پايان نامه معادل مبلغ      مبلغ  20% -3

 گردد.  پرداخت مي به مجري نامه مورد تايید ناظرين )هیات داوران پايان نامه( و هم چنین ارائه گزارش نهايي در نرم افزار پژوهشیار 

 ارائه نمايد. دانشكده غيرمصرفی مندرج در پيش نويس طرح ، شماره پالك اموال مذكوررا به  در صورت خريد وسايل -تبصره يك 

 و يا ادامه و يا تمديدمجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت، دانشکده  ،پس از پايان هر يك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر-تبصره دو: 

 دستورالعمل اجرايي تامین اعتبار پايان نامه ها 7-4بند  1)با لحاظ كردن تبصره واگذاري اقدام نمايد.

 استفاده از نتايج طرح  - 7ماده 

  توافق پژوهشگر و دانشکده و نیز بر اساس دستورالعمل اجرايي تامین اعتبار پايان نامه ها تعیین خواهد شد. اساسبرداري از آنها بر نحوه انتشار نتايج علمي ناشي از طرح و بهره

 ها ساير هزينه - 8ماده 

 مده نخواهد داشت. نمايد و معاونت هیچگونه تعهدي بجز آنچه در ماده پنج آهاي پرسنلي, خدماتي, اداري, علمي، عملي و غیره را پرداخت ميپژوهشگركلیه هزينه

 نتیجه تحقیقات  - 9ماده 

تاري و آماده چاپ به دانشکده تحويل داده نتیجه طرح تحقیقاتي و گزارش نهايي پايان نامه مطابق دستورالعمل اجرايي تامین اعتبار پايان نامه هاي دانشگاه به صورت تايپ شد ويراس

میگردد(. تمامي هزينه هاي اين ماده توسط پژوهشگر و از محل مبلغ مذكور در ماده پنج و توسط مجري پرداخت پژوهشیار ثبت خواهد شد )ضمنا يك نسخه از آن در سايت 

 میگردد.

 تعهدات پژوهشگر  - 10ماده 

 انجام فعالیتهاي علمي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط پژوهشگر و پذيرش مسئولیت كمي و كیفي وانجام بموقع پژوهش. -1-10

 ت امانت وحفظ اموال و مداركي كه معاونت در اختیار پژوهشگر قرار مي دهد واستفاده بهینه از آن براي انجام موضوع قراردادرعاي -2-10

غیر اينصورت نمايد به اشخاص حقیقي يا حقوقي غیر، مگر با كسب اجازه كتبي از معاونت در عدم ارائه اسناد و مدارك واطالعاتي كه به مناسبت انجام پژوهش كسب مي -3-10

 معاونت جهت استیفاي حقوق خود اقدام قانوني علیه پژوهشگر معمول خواهد داشت.

 بررسي و تحقیقات كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي و رعايت اصول تحقیقاتي در انجام پژوهش موضوع قرارداد. -4-10

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 

 بهداشتی درمانی تهران

       دندانپزشكیدانشكده  

 ........................... : تاريخ

 : ......................... شماره

 : ...................... پیوست



 به غیر واگذار نمايد. "پژوهشگر نمي تواند پیمان را كال يا جزا5-10

  دانشکدهتعهدات  -11ماده 

 داد. كمك به تهیه مقاالت و ساير متون علمي مورد نیاز پژوهشگران كه در كشور غیر قابل دسترسي باشد در حد امکان و در ارتباط با موضوع قرار -1-11

 پس از كسر كسورات متعلقه. پنجپرداخت كامل مبلغ قرارداد بر اساس مراحل مندرج در ماده  -2-11

 حل اختالف  -12ماده 

نفر از اساتید مرضي الطرفین دانشگاه  3در مواردي كه براي طرفین اين قرارداد در تعبیر و تفسیر و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختالف نظري حادث گردد موضوع توسط 

مايندگان آنان به نتیجه نرسد ، هريك از طرفین حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به باشد. ودر صورتیکه مساعي طرفین و نبررسي و حکم آنها براي طرفین الزم الرعايه مي

 مراجع ذيصالح قضائي مراجعه نمايد. 

 اصالحیه ,متمم , مکمل يا تغییر  -13ماده 

 به قرارداد و پیوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين میسر خواهد بود.  هر گونه اصالح يا تغییر در موادي از اين قرارداد و پیوستهاي مربوطه ويا نیاز به الحاق هرگونه متمم يا مکمل

 فسخ قرارداد -14ماده 

يك ماده شش، فقط با توافق طرفین فسخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفین قرارداد قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غیراز موارد قانوني و مورد مذكور در تبصره  

 است. امکان پذير

 ضمائم قرارداد -15ماده 

نیز  پیوست ،به عنوان شرح خدمات اين قرارداد است كه جزو الينفك قرارداد محسوب شده و در زمان امضاي قرارداد ... صفحه( در )پروپوزال پيوست يكاين قرارداد شامل 

 . رسیده باشدبه امضاي پژوهشگر بايد 

و در صورتیکه در طول مدت  اقامتگاه قانوني طرفین، همان نشاني مندرج درماده يك قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود -16ماده 

 قبل از ابالغ رسمي،  نشاني قبلي معتبر خواهد بود.  قرارداد نشاني متعاقدين تغییر يابد , طرفین بايد رسماً و كتباً مراتب را به يکديگر ابالغ نمايند و تا

 قانون حاكم بر قرارداد  -17ماده 

 باشد. اين قرارداد از هر نظر تابع قوانین جمهوري اسالمي ايران مي

 شرايط خاص -18ماده 

طرفین قرارداد باشد وانجام بخشي از قرارداد و ياتمام آن غیرممکن گردد در در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري )شرايط خاص( كه رفع آن خارج از حیطه توانائي و اقتدار 

هد داشت واقدامات پس از صورت موافقت طرفین به مدت زمان اجراي قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت فسخ قرارداد هیچیك از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخوا

 گیرد.صورت ميفسخ از قبیل تسويه حساب با توافق طرفین 

 هاي آن داراي اعتباريکسان و برابر میباشد.پیوست و به زبان فارسي ودر سه نسخه تنظیم گرديده و كلیه نسخه يكتبصره و  دوماده و  18اين قرارداد در 

مصوبه  3هاي ذيل آن و همچنین  بندپژوهشي كشور و تبصرهنامه استخدامي هیئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آئین 40كلیه نسخ اين قرارداد با استناد به ماده 

به امضاء متعاقدين رسیده و طرفین با امضاي اين قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجراي كلیه مفاد آن و پیوست                                هیئت امنا دانشگاه در تاريخ 31/4/77مورخ 

 دانند.هاي مربوطه مي

 

             مهر و امضای دانشكده                               استاد راهنماامضاء  مهر و  
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