
  بنام خدا

  قرارداد فرصت مطالعاتي صنعتي داخلي

با شناسه ملي:  ............................................................................................ شركت در تاريخ ................................ اين قرارداد بينمقدمه: 
از يكطرف و  ،شود ناميده مي صنعتكه از اين پس ، مديرعامل شركت ............................................به نمايندگي آقاي  ....... و....................................

 و فناوري صنعتي هاي علمي،مدير همكاري، به نمايندگي آقاي دكتر نوراله كثيري 14003404218 با شناسه مليصنعت ايران دانشگاه علم و 
......................، كه از .................. /خانم دكترآقايبه منظور انجام فرصت مطالعاتي ، از طرف ديگر ،شود ناميده ميدانشگاه از اين پس كه ، نشگاهدا

ليه مفاد آن گردد و طرفين قرارداد ملزم به اجراي كشود، منعقد ميشرايطي كه در ذيل ذكر مي بر طبق و اين پس مجري ناميده ميشود
  باشند. مي

  صنعتدر  .......................................موضوع اين قرارداد عبارت است از حمايت از فرصت مطالعاتي ) موضوع قرارداد: 1ماده 

ي دوره و پس از آن در ابتدا %50كه  مي باشد .................................. ريالمبلغ قرارداد معادل : و نحوه پرداخت ) مبلغ قرارداد2ماده 
 و مابقي آن پس از تحويل گزارش نهايي توسط مجري به صنعت و تاييد آن توسط صنعت پرداخت مي گردد. استقرار مجري در محل صنعت

السري باقراردادهاي فرصت مطالعاتي صنعتي به اساتيد تا سقف نصاب معامالت كوچك دانشگاه در پرداخت وجوه دريافتي از محل  :1تبصره
  .كسر نمي نمايد

از دانشگاه و مجري مطالبه نمايد مراتب با تاييد  4چنانچه صنعت انتظاراتي فراتر از شرح خدمات و مراحل اجرايي مندرج در ماده  :2تبصره
  دانشگاه و هزينه آن مازاد بر مبلغ فوق محاسبه خواهد گرديد.

بانك ملي شعبه مينـو بنـام    2177579004009خزانه بانك مركزي  به شماره كل وجوه پرداختي از سوي كارفرما به حساب رابط  :3تبصره
  درآمدهاي اختصاصي پژوهشي دانشگاه علم وصنعت ايران واريز خواهد شد. 

  انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد دو ماه مي باشد.مدت ) مدت قرارداد: 3ماده 
  هر ميزان توافق شده قابل افزايش است.مبلغ و مدت قرارداد به  ،در صورت توافق طرفين :4تبصره

   شرح خدمات و مراحل اجرائي) 4ماده 
 مراجعه به صنعت و تعيين و استقرار در محل .1

 تاريخچه تشكيل و وضع موجود صنعتاز شناخت حصول هاي اوليه به منظور  انجام مطالعات و بررسي .2

 ودريزي شده توسط صنعت در صورت وج توسعه برنامه هاي مطالعه برنامه .3

 مطالعه و حصول شناخت از صنايع مشابه و رقيب ديگر در داخل كشور .4

 مطالعه و حصول شناخت از صنايع مشابه در خارج از كشور .5

 روي صنعتشناسايي مشكالت و موانع جاري و آتي فرآ .6

 ع سهعنوان براي نو 6و  2و  1صنعت براي فرصت مطالعاتي انواع ي مورد نياز  پروژه 4هاي  RFPو تدوين عناوين  .7

كارگـاه آموزشـي بـراي فرصـت      6كارگاه آموزشي براي فرصت مطالعاتي انواع يك و دو و حداقل  4و سرفصل مطالب تدوين عناوين  .8
 صنعت باشدمورد نياز  كهمطالعاتي نوع سه 

 تدوين گزارش مكتوب فرصت مطالعاتي .9

 ارائه گزارش شفاهي فرصت مطالعاتي .10

در شرايطي كه متقاضي گذراندن فرصت مطالعاتي براي انجام مطالعه خاصي به صـنعت مـامور ميگـردد گـزارش درخواسـتي       :5تبصره
  انتظارات فوق مي شود.جايگزين و پروپوزال پژوهي براي انجام يك پروژه خاص پس از خاتمه فرصت مطالعاتي توسط صنعت 



   ها) گزارش5ماده 
هاي تعيين شده توسط دانشگاه و از طريق دانشـگاه طـي حـداكثر دو هفتـه پـس از      وسط مجري در قالبگزارش دوره فرصت مطالعاتي تالف) 

  خاتمه دوره به صنعت تحويل مي گردد.
دريافتي را بررسي و نظرات خود را به دانشگاه منعكس مـي نمايـد. طبعـا چنانچـه در طـي ايـن دوره نظـري        گزارش صنعت طي دو هفته ب) 

   گردد.يد شده قلمداد ميدريافت نشد گزارش تاي

  عهدات طرفين) ت6ماده 
 براي وي اختصاص مي دهد. خودصنعت محل استقراري شايسته شئونات مجري در محل  -1

اسـكان مجـري    در شرايطي كه محل صنعت خارج از شهر محل سكونت مجري باشد، صنعت متعهد به تخصيص محلي شايسته براي -2
چنين شرايطي صنعت همچنين امكان دو رفت و دو برگشـت بـين محـل اجـراي دوره و     . در باشدمي در طي دوره فرصت مطالعاتي 

 محل سكونت مجري را فراهم مي آورد.

را فـراهم مـي    4صنعت امكان دسترسي مجري به اطالعات مورد نياز به منظور انجام شرح خدمات و مراحل اجرايي مندرج در مـاده   -3
 آورد.

 در طي دوره فرصت مطالعاتي رعايت نمايد.مجري مكلف است ضوابط حاكم بر صنعت را  -4

 باالسري كسر ننمايد. تا سقف نصاب معامالت كوچك دانشگاه متعهد است از وجوه دريافتي از محل اين قرارداد -5

چنانچه مجري در زمان مقرر در محل تعيين شده توسط صنعت مستقر نشود صنعت مي تواند اين قرارداد را به صورت يكجانبـه لغـو    -6
 نمايد.

جري و دانشگاه در حفظ اطالعات، اسناد و مداركي كه به منظور اجراي قرارداد حاضر دريافت مي نماينـد و عـدم افشـاي آن همـه     م -7
 .تمهيدات الزم را مي انديشد

  
االجـرا   فين الزمبراي طرپايبندي به مفاد آن و تنظيم شده حكم واحد دارد آنها نسخه كه هر كدام از دو تبصره و در  5اده و م 6اين قرارداد در 

  باشد. مي
  ..............................كارفرما:  و فاكس تلفن .................................كد پستي: .............. .........................................................آدرس كارفرما: 

  1684613114كد پستي : ابان دانشگاه علم و صنعت ايران، خي ،خيابان هنگام ،ميدان رسالت ،تهرانآدرس دانشگاه: 
  77491236 :نمابر،  77491241 -77240448 تلفن دانشگاه:

  
  

  نماينده شركت ........................  نماينده دانشگاه علم و صنعت ايران
  نوراله كثيري

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

  مدير عامل  مي، صنعتي و فناوريمدير همكاري هاي عل
  


