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 به نام خدا

 موافقت نامه

با ا سمت ................................بشرکت ..................................با نمایندگی آقا/خانم .............................. بینموافقتنامه حاضر  

از این پس کارفرما نامیده می شود از یک سو و  که................................و شناسه ملی: ......................... کد اقتصادی : 

دانشگاه علم و صنعت ایران به نمایندگی آقای دکتر نوراله کثیری بیدهندی مدیر دفتر، همکاریهای علمی و صنعتی 

که  14003404218و شناسه ملی:  411334449896با کد اقتصادی:  و صنعت ایران و فناوری دانشگاه علم 

نامیده می شود از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد  دانشگاه مجریاین پس 

 درج شده منعقد می شود. 

 موضوع قرارداد:  -1ماده 

حمایت در قالب ...........................................................در زمینهانجام پروژه ها و ماموریتهای پژوهشی و مطالعاتی کارفرما 

 از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی )مقاطع ارشد و دکترا(

 مدت  -2ماده

منطبق با تاریخ ابالغ قرارداد می باشد به مدت مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن 

سال تعیین می گردد که این مدت پس از پایان قرارداد ، در صورت نیاز کارفرما با توافق طرفین قابل تمدید  3

 خواهد بود.

 مبلغ قرارداد:  -3ماده 

 ریال می باشد. ........................... مبلغ قرارداد برای انجام خدمات موضوع قرارداد تا سقف

 نحوه اجرا:  – 4ماده 

 اعالم خواهد شددانشگاه پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز از طرف کارفرما به  -1-4

( 1نسبت به معرفی استاد راهنما و دانشجو در قالب فرم شماره )اولویت های تحقیقاتی اساس دانشگاه بر  -4-2

 اقدام می نماید.
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( تنظیم و مبادله خواهد 2در قالب فرم شماره) ارجاع کارقرارداد ( توسط کارفرما 1پس از تایید فرم شماره ) -4-3

 شد. 

 ..........دانشکده  ، عضو هیات علمی ......................دکتر  خانم/آقاینماینده دانشگاه برای اجرای این قرارداد  -4-4

مسئولیت هماهنگی  و می باشند که از این پس مجری شناخته می شوند.....(..............)یا مدیر دفتر تعامالت با .......

 ها و پرداخت و تسویه حساب با دانشجویان و اساتید راهنما به عهده ایشان می باشد.

 نحوه پرداخت:  -5ماده 

درصد مبلغ کل این قرارداد جهت تامین مقدمات کار در دانشگاه به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ  20الف( 

 درصد مبلغ پیش پرداخت به دانشگاه پرداخت خواهد شد.  100ضمانت نامه معتبر  معادل 

مستهلک خواهد  متناسباً  در هر مورد پرداخت مربوط به هر عنوان قرارداد ارجاع کار : مبلغ پیش پرداخت 1تبصره

 گردید.

درصد باقیمانده مبلغ قرارداد متناسب با پیشرفت کار مورد تایید کارفرما برای هر قرارداد ارجاع کارتوسط  80ب(

 کارفرما پرداخت خواهد شد.

  حق الزحمه پرسنلی به دانشجویان به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد: -

 تعداد مراحل پرداخت پیش پرداخت تعدادمراحل پرداخت مدت اجرا دوره

 6 %20 5 ماه 24 دکترا

 2 %40 2 ماه 12 کارشناسی ارشد

 

از مبلغ موافقتنامه، به منظور تداوم اقدامات پیش بینی شده و انعقاد دستور  %80هزینه شدن :پس از  3تبصره

از طرف کارفرما تامین دانشگاه اعتبار تکمیلی مورد نیاز تا سقف ........ درصد کارهای جدید و بر اساس درخواست 

 می گردد.

 تعهدات طرفین -6ماده  

  تعهدات دانشگاه -6-1
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 است امکان بازدید نمایندگان مرکز را از نحوه پیشرفت کار پایان نامه فراهم آورد. وظفم دانشگاه -6-1-1

نتایج آن دانشگاه متعهد است ضمن درج نام کارفرما روی جلد پایان نامه و مقاالت علمی حاصل از  -6-1-2

 )بعنوان حمایت کننده(، یک نسخه از آنها را به کارفرما تحویل دهد.

متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد دانشگاه  – 6-1-3

 انجام دهد و اعالم می نماید که دارای توان و تشکیالت الزم برای انجام این کار است.

 تعهدات کارفرما -6-2

کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد  -6-2-1

می شود در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد به مشاور 

 پرداخت کند.

فاده دانشجو و استاد راهنما را از امکانات کتابخانه و در صورت لزوم تجهیزات کارفرما کارفرما امکان است -6-2-2

 را فراهم می آورد.

 حقوق ناشی از قرارداد : -7ماده 

مالکیت معنوی طرح متعلق به دانشگاه علم و صنعت بوده و باتوجه به حمایت مالی صورت گرفته کارفرما می تواند 

 بهره برداری نماید از نتایج تحقیق صورت گرفته

 حل اختالف: -8ماده 

در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، طرفین ابتدا سعی خواهند کرد که مشکالت را از 

ل و فصل نمایند، در غیراین صورت با تشکیل هیاتی از یک نفر نماینده کارفرما و یک طریق مذاکره یا مکاتبه ح

بررسی و تصمیم نهایی برای طرفین وضوع اختالف مجری و یک نفر داور مرضی الطرفین م نفر نماینده دانشگاه

 الزم االجرا خواهد بود.

 نشانی و آدرس مکاتباتی طرفین   -9ماده 

 ......... تلفن:          فاکس:           نشانی کارفرما:........................................................................................................
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دفتر  –دانشگاه علم و صنعت ایران  -خیابان دانشگاه علم و صنعت -خیابان هنگام -نشانی دانشگاه : میدان رسالت

 77491236فاکس:  77241094و  77241243همکاری های علمی، صنعتی و فناوری   تلفن: 

روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به  15هرگاه هریک از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید 

طرف دیگر اعالم کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال 

 خواهد شد و دریافت شده تلقی می شود. 

 

 ه های قرارداد: تعداد نسخ -10ماده 

ابالغ شده دانشگاه نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به  4این قرارداد در 

                                                                                                                     است و همه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند. 

 دانشگاه نماینده   نماینده سازمان .......

..... 

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

 نوراله کثیری  

 مدیر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری

  

 مجری

 

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

 

 

 


