
 معاونت پژوهش و فناوري

 امور فناوري و كارآفريني

 (5-ف )فرم شماره
 

 نامه، پروژه یا مساله مخصوص(قالب پایانر ی تحقیقاتی مشترک دانشجویان تحصیلات تکمیلی )دهاطرحپژوهشی قرارداد 

 دولتی یا خصوصیدستگاه  و ی گرگانعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز
 

و  شودیم دهیکارفرما نام از این به بعد................................. که  یآقا یندگینما به ......................... شرکت/سازمان نیب قرارداد نیا

از  که خانم دکتر .................................. /یآقا یندگیگرگان به نما یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یو فناور پژوهشمعاونت 

 :گرددیمنعقد م ریبه شرح ز ،شودیم دهینام یمجر این پس
 

 قرارداد  موضوع  -1ماده 

آقا/ خانم  ییله مخصوص/ پروژه دانشجوامس نامهانیپا قالب در ".............................................................." یقاتیتحق طرح انجام

 خانم دکتر.............................................. / یآقا یی........................................... و راهنما
 

 خدمات شرح -2ماده 

  .قرارداد نیا وستیپ پیشنهادهشرح خدمات مندرج در نسخه  مطابق

 مدت اجرای قرارداد -3ماده 

 .باشدی........................ م ابلاغ قرارداد توسط کارفرما به مدت خیمفاد قرارداد از تار یزمان اجرا مدت

 دقراردا اعتبار -4ماده 

برآورد شدده اسدت و   ،قرارداد نیا وستیپ ،طرح پیشنهادهکه در فرم  باشدیم الی.....................................  ر قرارداد معادل انجاماعتبار 

بده مبلد   رهیدو آزمدون و   شدگاهیآزما یهاندهیهز ،یشدگاهیو مواد آزما لیوسا  دیخر قالب در ای یبه صورت نقد یمتقاض دستگاه

 .دینمایم نیتامرا ............................ 

 یمجر بر عهده( به عهده کارفرما و در صورت عدم پرداخت یاحتمال اتکسور ریسا و ات،یمال مه،ی)ب یقانون کسورات هیکل -1 تبصره

 .دنباشیم

 یعلم اتیعضو ه ایکند تا دانشجو  زیبه حساب دانشگاه وار اعتبار قرارداد را نقدا تواندیکارفرما م ،نیبنا بر توافق طرف -2تبصره

 .دیبنما اقداممربوط به طرح   رهیآزمون و   یهانهیهز ایمواد و لوازم  هیته به نسبت راسا

 

 تعهدات مجری -5 ماده

 .است قرارداد وستیپ که (طرح پیشنهاده) خدمات شرحر د مندرج مفاد یاجرا -1

 .(7فرم شماره پروژه مطابق فرمت دانشگاه ) یماه از اجرا 3 هرکار در  شرفتیگزارش پ ارایه -2

 خواهد بود.  یبه عهده مجر تیفعال یحسن اجرا یعمل تیمسئول -3

زمان ممکن به  نیترکوتاه دررا موضوع  دیبااز ادامه کار منصرف شود،  یمجر ،یلیدلر ه به قرارداد، مدت طولر د چنانچه -4

 .دیجبران نما زیوارده را ن یهاخسارت و کندکارفرما اعلام 

کارفرما،  یعذر موجه و قابل قبول برا ایشده بدون اطلاع کارفرما  نییتع یبندموضوع قرارداد در زمان لیعدم تحو صورتر د -5

 .بود خواهدمتوجه او  تیپاسخگو باشد و مسئول دیبا یمجر



 شدهیصحافبه صورت  ،یراستاریشده با و نییقرارداد را پس از اتمام در وقت تع نیطرح ا ییموظف است گزارش نها یمجر -6

 . دیکارفرما نما لیتحو ور یتکث

 .دینما یقدردان و تشکر زین کارفرما از نامهانیپا یقدردان صفحه در است موظف یمجر -7

 .دینما ارایهکار دانشجو را به کارفرما  شرفتیپ یهاموظف است گزارش یمجر -8
 

 تعهدات کارفرما -6ماده 

 .طرح اعتبارات درصد 55 حداقل نیتام -1

و مواد مربوطه با  لیوسا دیو خر شگاهیاعم از کارشناسان همکار، آزما ییشامل موارد اجرا ،امکانات حد در یبانیپشت امور انجام -2

 به عهده کارفرما خواهد بود.بر اساس پیشنهاده طرح،  ینظر مجر

 یاجرا ریدرگبه شکل مستقیم تا اتمام اجرای طرح  که طرح همکار انیدانشجو ای دانشجوو  مشاور راهنما، دیاسات با یهمکار -3

 .باشندیطرح م

 

 ناظر -7 ماده

 یطرح را برا پیشنهادهبر اصلاحات لازم در چارچوب  یو کارفرما نظرات ناظر مبن شودیم نییکارفرما تع طرفناظر طرح از 

 اعلام خواهد کرد.  یاعمال در گزارش به مجر

کارفرما  ینظارت یمبنا ،بنابراین ،ردیگیتحت نظارت قرار م یعلمأتیه یطرح در دانشگاه توسط اعضا نیاز آنجا که ا :3تبصره 

 .است نامهانیپا یهانظرات اعمال شده استاد راهنما در گزارش

 نشانی طرفین قرارداد -8ماده 

 ..................................................................................... :کارفرما ینشان( الف

 .دانشگاه یو فناور پژوهشمعاونت  -گرگان یعیطب و منابع یعلوم کشاورز دانشگاه -یبهشتد یشه خ -گرگان: یمجر ینشان( ب

 

 حل اختلاف -9ماده 

در موضوع را بررسی خواهند نمود.  ،نمایندگان طرفیناز صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، هیاتی متشکل از دو نفر ر د

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نظر نهایی را اعلام خواهد کرد و رأی وی برای د اختلافات را حل کند، هیات نتواناین  که یصورت

 الاتباع خواهد بود. طرفین لازم

 

 سایر -11ماده 

 بهو  مینسخه تنظ 3 در تبصره، 3 وماده  15 بر مشتمل صفحه دو در ،باشدمی رانیا یاسلام یجمهور نیقوان تابع قرارداد، نیا

 است یمجر ینسخه برا 1 و کارفرما ینسخه برا 1تعداد  ،نسخه 3 نی. از اباشندمیآن معتبر  یهانسخه یتمامو است  دهیامضا رس

 .بود خواهد دانشگاه یفناور و پژوهش حوزه رخانهیدباختیار در نیز نسخه  1و 

 

 

...................... 
 .................. سازمان شرکت/ریاست 

 

........................ 
 و فناوری پژوهشمعاون 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 


