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 قرارداد طرح پژوهشی

  تربت حیدریهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه

 
خیابان  –به نشانی محل کار تربت حیدریه  حسن اژدري زرمهريدکتر  به نمایندگی دانشگاهپژوهشی  معاونت مابین فی قرارداد ایـــن   

خیابان رازي  –تربت حیدریه به نشــانی محل کار خانم / آقاي وز یک طرف معاونت آموزشی ،پژوهشی ا –دانشگاه علوم پزشکی  –رازي 

شود از طرف دیگر منعقد می گردد. طرفین با امضاء این  که در این قرارداد به اختصار مجري نامیده میفن  .تل -دانشگاه علوم پزشکی –

انند و مجري (پژوهشگر) در اجراي مفاد پیمان به عذر عدم اطالع د قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجراي کامل و تمام مفاد آن می

    تواند متعذر گردد. نمی

 زیست پزشکی  باشد که در جلسه شوراي اخالق میکد   با  " "ن موضوع قرارداد اجراي طرح تحقیقاتی تحت عنوا موضوع قرارداد :-1ماده 

   می باشد، به تصویب رسیده است. ذیل  شرح به طرح همکاران ترتیب خه  کهمور دانشگاه و جلسه شوراي پژوهشی   مورخ

باشد و به امضاء مجري رسیده  اتی که شامل چگونگی روند کار و مراحل عملیاتی و بودجه بندي آن میتحقیق طرح نویس پیش:  تبصره

  باشد . الینفک این قرارداد می  است جزء
تمامی طرحهاي تحقیقاتی باید داراي ناظر  ، نظارت بر حسن اجراي طرح جهت دانشگاه پژوهشی شوراي جلسه مصوبه طبق  -2ماده 

محرمانه نگه داشتن نتایج تحقیقات  -2نظارت بر حسن اجراي طرح تحقیقاتی  -1باشند که وظایف ناظر در طرحهاي تحقیقاتی شامل : 

 صورت به کتبی نظر اعالم و مجري توسط شده ارائه نهایی و پیشرفت گزارشات بررسی - 4  نظارت بر اجراي طرح به لحاظ اخالقی - 3

    .باشد می پژوهشی معاونت به محرمانه

در این قرارداد به عنوان ناظر طرح نامیده می شود که با توجه به مصوبه تلفن   ر به نشــانی محل کا داراي مدرك/ خانم آقاي :  1تبصره 

 و پژوهشی شوراي تایید و نهایی گزارش اعالم و پژوهشی طرح پایان از پس الزحمه حق عنوان ه مبلغ ریال بهشوراي پژوهشی مورخ

داکثر تا ح را ناظر الزحمه حق ،) 2 ماده(  مصوبه طبق مذکور مبلغ که شد خواهد پرداخت   پژوهشی معاونت دستور و پژوهشی معاونت

اونت پژوهشی تعیین و با تایید معاونت % ( پنج درصد ) مبلغ قرارداد طرح (خارج از بودجه طرح) توسط شوراي پژوهشی و مع5سقف 

 برکناري حق پژوهشی مدیریت کند قصور آنها اجراي در و نبوده واقف خود وظایف به طرح ناظر صورتیکه در. گردد می پرداخت پژوهشی 

  مرحله خواهد داشت. هر در را آنها

 آن تا طرح ناظر الزحمه حق ، گردد لغو : در صورتیکه این قرارداد به هر دلیل از سوي مجري یا معاونت و در هر مرحله اي  2تبصره 

یه تسو طرح ناظر با و) گردد می پرداخت ناظر حق مبلغ% 50 نهایی گزارش از پس و% 50 اولیه گزارش از پس. ( است پرداخت قابل مرحله

  حساب خواهد شد.

 می غایت  به   مدت   ماهیخ لـ مدت قرارداد: مدت این قرارداد مطابق جدول زمانبندي موجود در پیش نویس طرح تحقیقاتی از تار 3ماده
                                       .شدبا

 صرفا را خود تمدید خواست در پژوهشی، طرح قرارداد مدت اتمام از قبل روز 30ظرف حداکثر است موظف مجري:  قرارداد تمدید  : تبصره

 سقف تا حداکثر قرارداد تمدید ، پژوهشی شوراي در تایید و بررسی از پس و نماید اعالم پژوهشی معاونت به کتبی صورت به دالیل ذکر با

 لغو به نسبت یکجانبه بطور است مختار پژوهشی شوراي صورت این غیر در  (پنجاه درصد) مدت قرارداد امکان پذیر می باشد.     % 50

  .نماید اقدام خسارت تعیین و قرارداد

باشد که هزینه ها (هزینه هاي پرسنلی،  ریال می ـ مبلغ قرارداد: مبلغ این قــــرارداد طبـــق اعتبــــار پیش بینی شده درطرح  4ماده 

 آئین رعایت با و قانونی کسورات کسر از پس و   است را بشرح ذیل توسط معاونتریال  آزمایشات و خدمات تخصصی، مسافرت و سایر) که

  د شد.نخواه پرداخت قرارداد مبلغ از خارج وجهی هیچ که است ذکر به الزم. شد خواهد پرداخت طرح مجري به کشوري خدمات نامه

  ها به شرح ذیل می باشد: مراحل پرداخت هزینه
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  دانشگاهد پس از تصویب طرح در شوراي پژوهش مبلغ قراردا درصد 50مرحله اول :

متناسب با مدت   CD  بصورت  pdf و wordدر قالب فایل د پس از ارائه گزارش پایانی طرح مبلغ قراردا درصد 25: مرحله دوم :

  قرارداد با تائید ناظر طرح، مدیر پژوهش و دستور معاونت پژوهش پرداخت می گردد.

هیزات باشد در هر یک از مراحل طرح با ارائه پیش در صورتیکه هزینه اجراي طرح به جهت خرید وسایل یا تج -یکتبصره 

از تأیید ناظر طرح، مدیر پژوهش و  پسفاکتور و تایید ناظر طرح، مدیر پژوهش و دستور معاونت پژوهشی از محل بودجه طرح 

  دستور معاونت پژوهش قابل پرداخت می باشد.

داخلی یا در یکی از مجالت معتبر  درصد الباقی مبلغ قرارداد پس از چاپ مقاالت مورد تعهد پژوهشگر 25 مرحله سوم :

و به  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه affiliation با صرفا )Scopus, PubMed, ISI( با یکی از نمایه هاي  خارجی

 شرح زیر باید باشد:
  ربت حیدریه، ایران.: دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تفارسی

 English: Torbat  Heydariyeh University of Medical Sciences,Torbat  Heydariyeh,Iran.   
 می باشد.ماه بعد از مهلت قرارداد  24الزم به ذکر است مهلت زمانی چاپ در مجالت حداکثر 

در مورد مجري یا مجریان و اعالم  طرح انجام محل ذکر   به مشروط خارجی و داخلی معتبر مجالت در مقاله بصورت طرح نتایج انتشار 

  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه می باشد.منبع تأمین اعتبار مالی بالمانع است و کلیه حقوق معنوي ناشی از این پژوهش متعلق به 

درصد  50در پایان مرحله دوم(ارائه گزارش پایانی طرح) پرونده مجري طرح در امور حسابداري خاتمه یافته تلقی می گردد و  – 1تبصره 

الب مرحله سوم به پژوهشگر قالباقی مبلغ قرارداد پس از چاپ مقاالت مورد تعهد پژوهشگر به همراه هزینه حق التالیف چاپ مقاله در 

  پرداخت خواهد شد.

از کل مبلغ قرار داد کم می شود . این تاخیر  % 15اگر محقق در هر یک از مراحل اجراي کار تاخیر بیش از یک ماه داشته باشد :  2تبصره 

  متناسب با جدول زمان بندي شده طرح می باشد . 

مبلغ کل قرار داد به  % 20در صورتی که هزینه طرح بیشتر از هزینه هاي مصوب باشد با تایید ناظر و کمیته بودجه تا سقف   : 3تبصره 

  افزوده می شود.

مبلغ قرار داد پس از چاپ مقاله/مقاالت مورد تعهد پژوهشگر قابل % 100: چنانچه مجري طرف قرارداد خارج از دانشگاه باشد، 4تبصره

  د بود پرداخت خواه

  : تعهدات مجري بر اساس رویکرد و بودجه طرح هاي پژوهشی :5ماده 

   می باشد.Scopus  با نمایه  یک مقاله در مجالتحداقل  چاپمیلیون ریال متعهد به  40 سقفمجري طرح هاي پژوهشی تا 

  باشد .می  pub medمجالت با نمایه مقاله در حداقل یک  میلیون ریال متعهد به چاپ  50تا سقف مجري طرح هاي پژوهشی 

  

 5/0(با ضریب تاثیر حداقل   ISIدر مجالت با نمایه چاپ حداقل یک مقاله میلیون ریال متعهد به  70 تا سقفمجري طرح هاي پژوهشی 

   می باشد.  )1تا 

تا  1ضریب تاثیر حداقل  ( با ISI یهدر مجالت با نما دو  مقاله چاپ حداقلمیلیون ریال متعهد به  120تا سقف مجري طرح هاي پژوهشی 

   ) می باشد.2

:در مورد طرح هاي با هزینه بیش از مبالغ فوق و طرحهایی که نیاز به  مواد مصرفی آزمایشگاهی دارد به صورت موردي شوراي  1تبصره 

  .پژوهشی دانشگاه تصمیم گیري خواهد نمود

 هم دیگري شخص به و  اضطراري موارد در مگر ندارد، دیگري حقوقی و حقیقی شخص هر به را قرارداد واگذاري حق طرح مجري –6ماده

  شوراي پژوهشی دانشگاه واگذاري انجام خواهد شد. تصویب و معاونت موافقت کسب و کتبی اعالم از پس صورت این در خود، تراز

و یا کمکی دریافت ننموده و عین طرح را  : مجري متعهد می گردد جهت اجراي طرح مذکور از هیچ ارگان و سازمان دیگري وجه7ماده

  تعیین می گردد. قبال اجرا نکرده باشد مگر در موارد خاص که با تایید شوراي پژوهش دانشگاه
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رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که معاونت براي اجراي طــــرح در اختیار مجري قرار می دهد الزامی است و پس از اجراي  :8ماده

کامل طرح کلیه تجهیزات و اموال صحیح و سالم باید به دانشگاه عودت داده شود در غیر اینصورت طبق تشخیص شوراي پژوهشی دانشگاه 

  ده خواهد بود .ملزم به جبران خسارت وار

در صورتیکه مجري طرح به هر دلیل قادر به ادامه طرح نباشد به معاونت پژوهشی اجازه داده می شودبا تایید شوراي پژوهشی مبالغ  :9ماده

  پرداختی و خسارت وارده را از حقوق مجري کسر و قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید.

  موضوع به داور  منتخب دانشگاه ارجاع و نظر ایشان براي طرفین الزم االجرا است.در صورت وجود اختالف بین طرفین  - 10ماده

هرگاه در حین اجراي قرارداد مشخص شود که مجري در انجام موضوع قرارداد طبق زمان بندي معمول پیش نرفته و یا در انجام  - 11ماده

خسارات خود از محل ضمانت موجود می باشد که در این خصوص  امر تعلل می نماید دانشگاه مجار به فسخ یک طرفه قرارداد و دریافت

  مجري طرح حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

نشانی قانونی طرفین قرارداد همان نشانی مندرج در این قرارداد است و در صورت تغییر مکان طرفین موظف به اعالم کتبی به  - 12ماده

  یکدیگر هستند .

ح یا تغییر در اجراي طرح و مفاد قرارداد بطوریکه در مبلغ قرار داد تاثیري نداشته باشد صرفاً با توافق طرفین و اصال هرگونه – 13ماده 

  مجوز کتبی از معاونت دانشگاه میسر خواهد بود. در صورت تغییر در مبلغ قرار داد نظر موافق شوراي پژوهشی الزامی است.

  ء گردید و اعتبار هر یک از نسخ از نظر اجرایی در حکم واحد است.تنظیم و امضا نسخه 4شامل این قرارداد 

    

  

                                         
  مجري طرح                 ناظر طرح                        کارفرما            

           معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه         

   به نمایندگی دکتر حسن اژدري زرمهري                  

      

  

  

 مدیر پژوهش  - 1

   

 امور حقوقی - 2

  

  امور عمومی    - 3

  

   امور مالی - 4

   

  حراست   - 5

  

 هاامور قرار داد - 6


