
 

 

 سمه تعالياب

 «نامهموافقت »
 

یاین   ،شماره ......................... مورخ ..................... فیماایین دانگاهاه راارا  . .............................    قرارداد چارچوب  درنامه اين موافقت 

يا  رارو .   از  نامیده ما  شاود   مجري یه اختصارمه در اين موافقت نااين پس  ازکه  ، جناب آقای/ سرکار خانم دکتر ...............

نامیده  اداره كل که یه اختصار ..................................... دکتر جناب آقایرارا  یه نمايندگ   دانگهاهای کاریردی هشپژ.هکل اداره 

 .دگردم نعقد ممندرج ذيل یا شرايط ...............  راريخ در ؛ ديهراز ررو شود م 
 

 :موضوع (1ماده 

  :یا عنوا  علم  ررح رحقیقار  مسئولیت اجراي  . سرپرست  .

« ..................................................................................................................... » 

 

 گردد.م  .اگذار یه مجری اداره کل ررح مذکور از ررو اجرای نامه مسئولیتامضای اين موافقتکه یا 
 

 :مدت (2ماده 

 م  یاشد. قرارداد فوق الذکر مطایق مدت مندرج در / ر.زماه ...............مدت الزم یرای انجام مراحل مختلف ررح 

  

 :تعهدات مجري (3ماده 

 .های علم ر.شآخرين اساس  صحت مبان  علم  آناا یر . هادقت عمل دررایه گزارش (الف

 .کلیه ادارهاصل   های اعالم شده در قراردادیه رعداد نسخه ای . نااي مرحله های پیگرفت کارموقع گزارشه ی ارائه (ب

 یرنامه رنظیم شده. اساس ايت پیگرفت کار یرعر یندی شده جات اجرای ررح مذکور .رد.ين یرنامه زما . رایه  (ج

در  متعاارو  تحقیقدر قبال پرداخت حق ال. ساير متخصصین  خارج از .قت اداری درمتخصص دانگهاه  ا کارشناساز  استفاده (د

 محوله.مریوط یه ررح رحقیقار   امورانجام خصوص 

 .کلیه کارفرما از رريق اداره انجام هماهنه  . انعکاس یه موقع مسائل . مگکالت اجراي  قرارداد اصل  (ه

 .ایط کاری. پايبندی یه ضو حرفه ایعلم  . رعايت اصول اخالق  (.

 ارائه مجوز کارفرما در موارد ثبت اختراع، چاپ کتاب، مقاله . ساير موارد. (1تبصره 

در صورت عدم امکا  انجام امور پر.ژه ییش از ي  ماه یه هار دلیلا     )عضو هیئت علم  دانگهاه رارا ( رعاد معرف  جايهزين (ز

 .قفه در پیگرفت کاریه منظور جلوگیری از ايجاد .رصت مطالعار ، مرخص  . ....( )ف

 .ارائه یه موقع اسناد مثبته رجایزات خريداری شده از محل اعتبارات قرارداد ح(

 .هاها . نمايگهاهه یه منظور استفاده از آ  در جگنوارهدصورت لوح فگره ی . گزارش نااي  ارائه مستندات قرارداد( ط

 .کل. يا اعالم اداره ت کارفرمادرخواس دفاع ررح در صورت نیاز . جلسات معرف  .در تشرک (ی



 

 

 .ررح همکارا  اعتبار علم  دانگهاه . منظور حفظ حرمت .ه یرای اررقای کیف  کار ی رالش( ک

 .قرارداد منعقده یا کارفرمارعادات مال   رمام پذيرش  (ل

 .بل پرداخت حق التحقیق آنا پذيرش . رقپر.ژه یه .احد حسایداری حوزه معا.نت پژ.هگ  .  همکارا کامل اعالم مکتوب لیست ( م

 . قایل استفاده در ررحامکانات . رجایزات .احدهای دارای روافق مال  الزم یا هماهنه  .  ( 

 های ارائه شده یه کارفرما از سوی دانگهاه.( پذيرش . رقبل رمام  رعادات . رضمینس

در خصاوص  ا ، رديف هاای ییار پژ.هگا  . ...(    کار)پرداخت ییمه هم رعاد پرداخت رمام  مطالبات سازما  رأمین اجتماع  (ع

 صد.ر مفاصاحساب پر.ژه.

 .کلیا همکاری ادارهاعتبارات مرحله ای ررح متناسب یا پیگرفت کار  کردهزينهو( 

 

 :كلادارهتعهدات  (4اده م 

در  ماورد نیااز  هاای  . نقگاه آماار  مدارک،  ،منظور رایه اسناده ی های مرربطدستهاهیه  ارائهالزم یرای  هاینامهمعرف  ( صد.رالف

 .صورت درخواست مجری

 قرارداد اصل  از کارفرما. دريافت اقساط ررح مطایق مفاد مندرج در( پیهیری ب

 .مجریدر .جه  قانون کسر کسورات  پس ازکارفرما موقع .جوه دريافت  از ه ی پرداخت( ج

 .ید امتیازگرنتأير د(

 رريق اداره حقوق  دانگهاه. های حقوق  ازانجام پگتیبان  هماهنه  الزم یه منظور (ه

 .( صد.رگواه  اختتام ررح.

 .ررح حاصل از اجرای ( حفظ ارالعات . نتايجز

 صورت رقاضای کارفرما. حساب در ( اخذ مفاصاح

 کسورات مطایق قوانین جاری کگور. کسر ( نظارت یرط

 

   :پرداختو نحوه مبلغ  (5 ماده

م  یاشد که پاس از دريافات از کارفرماا . کسار      ريال (  یه حر.و .................... ) .......................... نامه یه عددقتمبلغ کل اين مواف

   :م  گرددمطایق جد.ل ذيل هزينه قانون  یاالسری . سايرکسورات 



 

 

 
          

 نحوه پرداخت مبلغ )ريال( درصد     هزينه ها

  پرسنل 

نامه داخل  . متناسب های پرسنل  یر اساس مفاد موافقتنههزي پرداخت 

پیگرفت کار صادره روسط کارفرما، در .جه مجری . همکارا   رائیديه یا

 پر.ژه

 

 

 رجایزار 

الف( رجایزات متعلق یه دانگهاه: پرداخت اعتباار رجایازات یار اسااس       

رياد( .  رقاضای مجری . ارائه اسناد مثبته )پیش فااکتور . ياا فااکتور خ   

های الزم روسط حساایداری معا.نات پژ.هگا  در .جاه     انجام رسیدگ 

کنناده رجایازات . قطعاات مریوراه )ايان رجایازات       های رأمینشرکت

 یاشند(م  گرنت متعلق یه دانگهاه یوده . مگمول دريافت امتیاز

ب( رجایزات متعلق یه کارفرماا: پرداخات اعتباار رجایازات یار اسااس         

فااکتور . ياا فااکتور خرياد( .     . ارائه اسناد مثبته )پایش رقاضای مجری 

های الزم روسط حساایداری معا.نات پژ.هگا  در .جاه     انجام رسیدگ 

ايان رجایازات   های رأمین کننده رجایازات . قطعاات مریوراه )   شرکت

 (یاشندنم  گرنت متعلق یه کارفرما یوده . مگمول دريافت امتیاز

مواد 

 مصرف 
 

 
مصرف  یر اساس صوررجلسه مواد مصرف  مورد نیاز کرد مواد هزينه

 های پژ.هگ  کاریردی پس از رأيید مجریپر.ژه

 

هاا یايسات  یاا رقاضاای      ها دقیقاً منطبق یا ارالعات مندرج در قرارداد یاوده . هرگوناه ریییار در هزيناه    رفکی  هزينه (2 تبصره

 مکتوب مجری . رائید کارفرما صورت پذيرد.

 

 :باالسريدرصد : 6ماده 

 .گرددم  رمرحله کس هر  دريافت ازکه  یاشدم اصل   کل مبلغ قرارداد نیم درصد( )د.ازده . ٪ 5/21هزينه یاالسری شامل 

 

 :: تغییرات7ماده 

 .خواهد شدنامه نیز اعمال گونه ریییر در قرارداد اصل  در اين موافقتهر

 



 

 

 :اختالف حل : موارد 8ماده 

 رواند یا اعالم کتبا  م  کلاداره نامه کوراه  نمايد،ل ییرموجه در انجام رعادات مندرج در اين موافقتئکه مجری یه دالدرصورر 

کل در انجام رعادات منادرج  اداره کهنمايد. یه همین ررریب در صورر ي  ماه یرای جبرا  آ  زما  رعیین    حداکثر رار  مالت

صاورت  در ي  ماه در یرررو کرد  موانع ناايت کوشش را یاه عمال آ.رد.  را  اکثرر  مدت حد یايد نامه کوراه  نمايددر موافقت

مجاری مسائول رارح . نمايناده      ،کال اداره مرکاب از نمايناده    هیئت ,. مجری مسئول ررحکل اداره یر.ز هرگونه اختالو میا 

ت ئا ند داد. رصمیم متخذه روساط ايان هی  مورد يا موارد اختالو را یررس  . مورد حل . فصل قرار خواه کارفرما )در صورت لز.م(

 یاشد .م  یرای ررفین الزم االجرا

 : مواد و نسخ قرارداد9ماده 

مجری ررح جنااب آقاای/ سارکار خاانم      روسط نسخه که حکم .احد دارند رنظیم . 3در .ربصره  د.. اده م 9نامه درين موافقتا

 .ضا رسیدام یهدانگهاه  ای کاریردیپژ.هش همديرکل دکتر ............................... . 

 

 

....................... 

 مجري طرح

............................. 

 پژوهش هاي كاربردي دانشگاهمديركل 

 
 


