
 

 باسمه تعالي

 كاربردي -قرارداد پژوهشی 
 

خوانده مي شود از  "كارفرما"اين قرارداد بين ................. به نمايندگي آقاي/ خانم ................ كه از اين پس به اختصار 
..... كه در اين طرف و معاونت پژوهشي/ اداره كل پژوهش هاي كاربردي دانشگاه تهران به نمايندگي آقاي ........... يك

 با شرايط ذيل منعقد مي گردد.  خوانده مي شود از طرف ديگر "مجري"قرارداد 
 

 ( موضوع:1ماده 
 ................................موضوووووا ت ووووار: ا.ووووت از...........................................................................................................

 

 ( مدت:2ماده 
مد: اجراي اين قرارداد جمعاً ......... ماه از زمان تقد قرارداد/ ابالغ ر.مي/ تاريخ واريز پويش پرداخوت قورارداد تو.وط     

 مي باشدكه در صور: نياز و موافقت طرفين قابل تمديد خواهد بود.كارفرما 

 

 ( مبلغ و نحوه پرداخت:3ماده 
..................................ريال )به حوروف ....................................... ريوالا ا.وت كوه از طورف      كل م لغ اين قرارداد ..........

بوه نوا     تهده بانك ملوت شوع ه دانشوگاه    200902902249 با شنا.ه واريز 4994545225به حساب شماره كارفرما

 گيرد.قرار مي  مجريمث ته آن در اختيار معاونت پژوهشي دانشگاه تهران به شرح زير پرداخت و ا.ناد 

 ......... درصد از كل م لغ قرارداد به تنوان پيش پرداخت بعد از امضاي قرارداد.
 ......... درصد از كل م لغ قرارداد پس از ار.ال گزارش پيشرفت كار مرحله اول.

 ه دو .......... درصد از كل م لغ قرارداد پس از ار.ال گزارش پيشرفت كار مرحل
 ......... درصد به تنوان حسن انجا  كار از كل م لغ قرارداد پس از ار.ال گزارش نهايي.

 ا.ت م لغ پيش پرداخت به تنا.ب درصد م الغ مراحل بعدي از پرداختها كسر تا در نهايت مستهلك گردد . بديهي

د بواتواف  طورفين افوزايش يابودل م لوغ      ا اين قوراردا 2كه به اقتضاء شرايط خدما: مندرج در ماده )درصورتيتبصره: 

 گردد .تنوان متممل ضميمه قرارداد اصلي ميقرارداد نيز به تنا.ب آن افزايش يافته و به

 

 ( كسورات قانونی:4ماده 

كارفرما صور: گرددل در غير اينربط واريز ميكسر و به حساب مراجع ذي مجريكسورا: قانوني اين قرارداد تو.ط 
 معت ر مربوطه را به دانشگاه تحويل نمايد.بايستي ا.ناد 

 

 ( تعهدات طرفين:5ماده 

 :مجريتعهدات 

در چارچوب شرح خدما: قرارداد با ا.تفاده از شيوه هاي نوين تلموي و تحقيقواتي تمول نمووده و      "مجري"الف ا 

 قرار مي دهد. كارفرمانتايج حاصل از آن را در اختيار 

بنودي شوده تهيوه و بوراي     مرحلوه اي و نهوايي را ط و  برناموه زموان      گزارش هاي پيشرفت كوار   "مجري"ب ا 

 ار.ال مي نمايد. "كارفرما"

 ا.ناد حاصل از موضوا اين قرارداد را بدون هماهنگي كارفرما در اختيار غير قرار نخواهد داد. "مجري"جا



 

 تعهدات كارفرما:

 پرداخت نمايد. "مجري"ا در وجه 3بايد م لغ اين قرارداد را مطاب  ماده ) "كارفرما"الفا

 "مجرري "موظف ا.ت تسهيال:ل امكانا: و اطالتا: مرت ط با موضوا ايون قورارداد را در اختيوار    "كارفرما" با
 قراردهد.

توا ......................  موظف ا.ت نظر خود را پس از دريافت گزارش هاي مرحله اي و نهواييل حوداكثر    "كارفرما" ج ا

 تأييد شده تلقي مي گردد. "مجري" روز/ ماه اتال  نمايد. در غير اين صور: گزارش ها از نظر

 اتال  نمايد. "مجري"موظف ا.ت پس از اتما  قرارداد خاتمه آن را به صور: مكتوب به  "كارفرما"د ا

 

 ( حل اختالف:6ماده 
اجراي اين قرارداد و يا تع ير و تفسير مندرجا: آن بين طرفين رخ دهود و قابول   كليه اختالفاتي كه ممكن ا.ت بر اثر 

و يك نفور   "مجري"حل و فصل از طري  مذاكره و يا مكات ه ن اشد بايد به هيئت داوري متشكل از يك نفر نماينده 

ص مورد نيواز طورح   و يك نفر داور مورد ق ول طرفين كه از كارشنا.ان ر.مي دادگستري با تخص"كارفرما"نماينده 

 مي باشدل ارجاا گردد و رأي هيئت مذكور براي طرفين الز  االجرا مي باشد.

 

 ( مالكيت اسناد:7ماده 

مي باشد. تالوه بر  "كارفرما" تهيه مي شود متعل  به "مجري"تو.ط  گزارش هايي كه به موجب اين قراردادكليه

درج  "مجرري " نيز ط   مقوررا:  "كارفرما"ين قرارداد نا  اين در مقاله ها و گزارش هاي تلمي حاصل از اجراي ا

 مي گردد. 
 

 ( نشانی طرفين:8ماده
 كليه مكات ا: و مرا.ال: طرفين درطول اتت ار اين قرارداد به نشاني هاي ذيل ار.ال خواهد شد.

رف مقابول اتوال    بايد بالفاصله كت اً به طو  بديهي ا.ت در صورتي كه تغييري در نشاني هر يك از طرفين ايجاد شود
 گردد.

آذرل پرديس مركزي دانشوگاهل ط قوه فوقواني باشوگاه كاركنوانل معاونوت        29. خيابان انقالب ا.الميل خيابان مجري

 پژوهشي دانشگاه .
   99260026نمابر.  99260265:تلفن

 ..................................................................................................................................................................... .كارفرما

 تلفن. .......................................            نمابر. ...............................................
 

 ( قانون حاكم بر قرارداد:9ماده 
ماده و يك ت صره و .ه نسخه كه تموا    2بع قوانين دولت جمهوري ا.المي ايران بوده و در اين قرارداد از هر حيث تا

 آنها حكم واحد دارند از تاريخ  امضاء طرفين قابل ا.تناد مي باشد. 

 نام و نام خانوادگی نماینده مجري نام و نام خانوادگی نماینده كارفرما

 تاریخ تاریخ

 امضا امضا

 


