باسمه تعالي
مشاره:
اتریخ:
پیوست:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده بهداشت

قرارداد طرح خدماتی همکاری دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی و صنعت
کد طرح:

ماده  - 1طرفین قرارداد

و
به عنوان مجری که از این پس ،پژوهشگر ناميده می شود به نشانی :دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی تلفن:
این قرارداد ما بين
از طرف دیگر ،دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی :بلوار کشاورز ،خيابان نادری ،کوچه حجت دوست ،پالک  44که از این
پس دانشکده ناميده می شود ،منعقد می گردد و طرفين با امضای این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن میدانند و پژوهشگر
در اجرای مفاد پيمان به عذر عدم اطالع نمیتواند متعذرگردد.
ماده  - 2موضوع قرارداد

اجرای طرح ارتباط با صنعت با عنوان"
ارتباط با صنعت دانشکده مورخ 79-6-52

" درخواست مجری طرح مطابق شرح خدمات طرح (پيوست شماره یك) مصوب جلسه شورای

ماده  - 3حدود خدمات پژوهشگر
حدود خدمات پژوهشگر و مراحل انجام کار بر اساس جدول زمانبندی مندرج در پيوست شماره یك (شرح خدمات) و در.چند مرحله میباشد .همچنين پژوهشگر متعهد می
گردد چنانچه موجب ضرر و زیانی گردد نسبت به جبران آن اقدام نماید.
ماده  - 4مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد

ماه بوده و از تاری

.شروع و در تاریخ

خاتمه میپذیرد.

تبصره  : 1مدت این قرارداد با موافقت کارفرما (صنعت) قابل تمدید می باشد.
تبصره  :5در صورت پيش پرداخت  ،زمان شروع طرح ،از تاریخ پرداخت این مبلغ خواهد بود.

ماده  - 5مبلغ قرارداد
مبلغ کل این قرارداد
پرداخت میشود.

ریال است که از مبلغ فوق

درصد از کل مبلغ قرارداد بابت هزینه نظارت کسر و بقيه آن به شررح مراده شرش بره پژوهشرگر

ماده  -6مراحل پرداخت
به حساب دانشکده و با کسر کسورات قرانونی و اراهره گرزار

 -1مبلغ کل این قرارداد پس از امضا و دریافت وجه از
مراحل جداگانه قابل پرداخت می باشد.
تبصره: 1در صورتی که طبق قرارداد منعقده با کارفرما ،مبلغی به عنوان پيش پرداخت در نظر گرفته شده باشد  ،با وصول مبلغ مذکور توسط دانشکده و اعمال کسورات مربوطره
این مبلغ با رعایت مقررات و بدون نظر ناکر به مجری پرداخت میشود.
تبصره: 5دانشکده میتواند نسبت به تعيين ناکر طرح اقدام نماید.
تبصره : 3پس از پایان هر یك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر ،دانشکده مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت ،ادامه و یا تمدید ویا
واگذاری اقدام نماید.
 -6-1کليه مبالغ پرداختی به مجری پس از کسر کسورات قانونی و هزینه نظارت انجام خواهد گرفت.
 -6-5کسورات
با توجه به آیين نامه ارتباط با صنعت دانشگاه و مصوبه جلسه مورخ

به ميزان

و تدیيرد نراکر (کارفرمرا دانشرکده) در

درصد بابت سهم دانشکده از کل مبلغ قرارداد کسر میشود.

ماده  - 7استفاده از نتايج طرح :کليه نتایج علمی ناشی از طرح و بهرهبرداری از آنها با رعایت مالکيت معنوی دانشگاه  ،حقوق معنوی  ،اصول اخالق حرفه ای و با توجه به
مفاد قرارداد با کارفرما و توافق دانشگاه و پژوهشگر تعيين می شود .
ماده  - 8ساير هزينهها :پژوهشگرکليه هزینه های پرسنلی ,خدماتی ,اداری ,علمی ،عملی و پرداخت تعرفه هر گونه امکانات دانشکده را از محل پروژه باید پرداخت نماید و
دانشکده هيچگونه تعهدی بجز آنچه در ماده پنج آمده نخواهد داشت.
ماده  - 9گزارش طرح :تمام هزینه های این ماده توسط پژوهشگر و از محل پروژه پرداخت گردیده و گزارشات طبق مراحل ماده  3به دانشکده ارسال می گردد
ماده  - 11تعهدات پژوهشگر -11-1 :انجام فعاليتهای علمی و اجرایی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط پژوهشگر و پذیر

مسئوليت کمی و کيفی وانجام بموقع پژوهش.

 -11-5رعایت امانت وحفظ اموال و مدارکی که کارفرما در اختيار پژوهشگر قرار می دهد واستفاده بهينه از آن برای انجام موضوع قرارداد
 -11-3عدم اراهه اسناد و مدارک واطالعاتی که به مناسبت انجام پژوهش کسب مینماید به اشخاص حقيقی یا حقوقی غير ،مگر با کسب اجازه کتبی از کارفرما و یا دانشکده
در غير اینصورت دانشکده جهت استيفای حقوق خود و کارفرما اقدام قانونی عليه پژوهشگر معمول خواهد داشت.
 -11-4بررسی و تحقيقات کافی در چهارچوب اصول و موازین علمی و رعایت اصول تحقيقاتی در انجام پژوهش موضوع قرارداد.
 -11-2ایجاد امکانات الزم وتسهيالت قابل قبول جهت نظارت علمی توسط نمایندگان دانشکده و ناکرین طرح .
 -11-6پژوهشگر نمی تواند پيمان را کال یا جزا" به غير واگذار نماید.

ماده  -11تعهدات دانشکده -11-1 :پرداخت کامل مبلغ قرارداد بر اساس مراحل مندرج در ماده شش با رعایت تبصره یك ماده مذکور
 -11-5پرداخت بموقع مبالغ مندرج در ماده شش به شرط واریز بموقع مبالغ مزبور ار سوی کارفرما به حساب اعالم شده از سوی دانشکده
ماده  -12حل اختالف:
در مواردی که برای طرفين این قرارداد در تعبير و تفسير و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختالف نظری حادث گردد موضوع توسط کميسيون تعریف شده در ماده 74
آهين نامه مالی معامالتی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح و حکم آن به مجری طرح ابالغ می گردد .در صورت اعتراض به این حکم مجری می تواند به مراجع ذی صالح
قضایی مراجعه نماید.
ماده  -13اصالحیه ,متمم  ,مكمل يا تغییر :هر گونه اصالح یا تغيير در موادی از این قرارداد و پيوستهای مربوطه و یا نياز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و
پيوستها ،صرف ًا با جلب توافق متعاقدین ميسر خواهد بود.
ماده  14فسخ قرارداد :هيچگونه فسخ یك جانبه قرارداد از سوی هریك از طرفين قرارداد قابل پذیر

نبوده و فسخ قرارداد فقط با توافق طرفين امکان پذیر است .به جز

مورد مذکور در تبصره  3ماده 6
تبصره :1در صورتی که کارفرمای طرح بصور ت یك جانبه اقدام به فسخ قرارداد نماید و یا پس از امضای قرارداد از پرداخت مبالغ مندرج در قرارداد خودداری نموده و طرح را
ابطال نماید ،دانشکده تعهدی بابت پرداخت هزینه های طرح به مجری نخواهد داشت.
ماده  -15ضمائم قرارداد:
اين قرارداد شامل یك پیوست در 4صفحه به عنوان شرح خدمات است که جزو الینفك قرارداد محسوب شده و در زمان امضای قرارداد ،پيوست نيز باید به امضای متعاقدین
می رسد.
ماده  -16اقامتگاه قانوني طرفین ، :همان نشانی مندرج درماده یك قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيکه در طول
مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغيير یابد  ,طرفين باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابالغ نمایند و تا قبل از ابالغ رسمی ،نشانی قبلی معتبر خواهد بود.
ماده  -17قانون حاکم بر قرارداد :این قرارداد از هر نظر تابع قوانين جمهوری اسالمی ایران میباشد.
ماده  -18شرايط خاص :در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حيطه تواناهی و اقتدار طرفين قرارداد باشد وانجام بخشی از قرارداد و
یاتمام آن غيرممکن گردد در صورت موافقت طرفين به مدت زمان اجرای قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت فسخ قرارداد هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را
نخواهد داشت واقدامات پس از فسخ از قبيل تسویه حساب با توافق طرفين صورت میگيرد.
این قرارداد در  11ماده و شش تبصره ویك پيوست و به زبان فارسی و در پنج تنظيم گردیده و کليه نسخههای آن دارای اعتباریکسان و برابر ميباشد.
کليه نسخ این قرارداد با استناد به ماده  41آهين نامه استخدامی هيئت علمی دانشگاهها و موسسات آموز عالی و پژوهشی کشور و تبصرههای ذیل آن و همچنين بند3
مصوبه مورخ  99 4 31هيئت امنا دانشگاه در  11ماده و شش تبصره و یك پيوست و پنج نسخه در تاریخ ....................به امضاء متعاقدین رسيده و طرفين با امضای این قرارداد،
خود را متعهد و ملزم به اجرای کليه مفاد آن و پيوست های مربوطه میدانند.

امضا پژوهشگر

نسخه اول  -مجری طرح
نسخه دوم – معاونت پژوهشی
نسخه سوم – معاونت اداری و مالی دانشکده
نسخه چهارم – مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
نسخه پنجم – بایگانی

امضا رئیس دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

