
 

 

 

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوارو.....................................پژوهشی  تحقیقاتی، قرارداد همکاري

............................. این قرار داد بین.............. بنا به درخواست شماره ....................... مورخ ..........

به نشانی .......................................... شماره تلفکس  ......................................به نمایندگی 

.......................... که از این پـــس طرف قرار داد نامیده می شود از یک طرف و دانشگاه علوم پزشکی 

. که از این پس دانشگاه به شماره تلفن ......................... ................................ به نمایندگی سبزوار

 .به شرح ذیل منعقد می گرددسبزوار دانشگاه علوم پزشکی  دفتر ارتباط با صنعت نامیده می شود ، از طریق 

 موضوع قرارداد   -1مادة 

 موضوع قرارداد عبارت است از:  .............................................................

 

 داد و نحوه پرداخت: مبلغ قرار 2ماده 

.............. )بحروف( لاير ميباشد که با توجه به پيشرفت كار و ……………………كل مبلغ قرارداد برابر 

بنام درآمدھاي  ..............................ارائه گزارشھاي مربوط و تائيد آن توسط كارفرما به حساب شماره

 ارتباط با صنعت واريز و رسيد بانكي آن به دفتر ........................شعبه  ...........دانشگاه نزد بانك 

 دانشگاه ارائه ميشود

 

 :مدت و زمان تمدید قرارداد -3ماده 

دت قرار داد از تاريخ امضای قرارداد به مدت .................. ماه شمسی می باشد. ضمناً تعيين و تغيير م

 . طرفين امکان پذير استبندی و تمديد دوره با توافق  برنامه زمان



 

 

 

  :تغییرات در قرار داد -4ماده 

اين قرار  . ھر گونه تغييری در اين قرار داد می بايست با اطالع قبلی و توافق امضاء کنندگان انجام پذيرد

 .نسخه که حکم واحد را دارند تنظيم گرديد..……ماده و در  .………داد در 

شرايط و تعهدات  قرارداد:  -5ماده  

هاي پيش بيني شده در قرارداد اصلي و يا تاخيرهاي غير  كليه شرايط، الزامات ، جريمه ها و جبران خسارت -1-5

 فورس ماژور به مجري اين قرارداد تسري يافته و كال به عهده مجري مي باشد.

رارداد اصلي ، در حين انجام پروژه ، مجري مي تواند با رعايت كليه شرايط قانوني كشور و ضوابط مذكور در ق -2-5

از خدمات تخصصي اشخاص ثالث بهره گرفته و حق الزحمه ايشان را در چارچوب و سقف مبلغ پيش بيني شده در 

گونه تعهد اداري ، مالي و يا حقوقي نسبت به  بديهي است دانشگاه هيچ اين قرارداد مستقيما پرداخت نمايد.

 همكاران مجري نخواهد داشت.

تجهيزات اداري ، آزمايشگاهي و كارگاهي ، مواد ري ازامكانات دانشگاه شامل : پرسنل ،هرگونه استفاده مج -5- 3

مصرفي اداري و غير اداري )و امثال آنها( ، تنها با موافقت مدير مجاز در واحدهاي ذيربط انجام گرفته و درآمد 

ه اعتبار واحد مذكور منظور حاصله به حساب متمركز درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز و مطابق ضوابط مربوط ب

 مي گردد.

دانشگاه معاونت با امضاي  "كليه مكاتبات اداري با كارفرماي اصلي كه داراي بار حقوقي يا مالي باشد صرفا -4-5

 مجاز مي باشد.

و انجام به موقع طرح  هاي علمي مرتبط با موضوع قرارداد اصلي و مسئوليت كمي و كيفي انجام كليه فعاليت -5-5

 عهده مجري است.بر 

 حوزه كاري موضوع قرارداد:-6ماده

 .باشد پژوهش در حوزه .................................... ميطرح ،اين 



 

 

 نسخ قرارداد: -7ماده 

رسيده است وكليه  طرفينباشد كه  درچهار نسخه تنظيم و به امضاء ويك پيوست مي ماده7اين قرارداد شامل

 نسخ آن اعتبار واحد دارد .

 

 شخصیت حقوقی /حقیقی طرف قرارداد     نماینده دانشگاه      

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


