
 قرارداد انجام خدمات پژوهشی دانشجویی

 

ایي قشاسداد هابیي داًشگاُ هحقق اسدبیلی بِ ًوایٌذگی آقای دکتش ػباس فٌی اطل هؼاٍى هحتشم فشٌّگی ٍ داًشجَیی 

بِ ػٌَاى پژٍّشگش اص سَی  ......................................................................................../خاًن دکتش اُ بِ ػٌَاى هجشی اص یکسَ ٍ آقایداًشگ

 دیگش ٍ بشاساس ششایط ٍ هفاد ریل هٌؼقذ هی گشدد.

 ( هی باشذ...................................................................................................................................هَضَع قشاسداد: اجشای طشح پژٍّشی با ػٌَاى ) -1ماده

 سال / هاُ خَاّذ بَد. ............................................................بوذت  931  /   لغایت   /  931  /   /   هذت قشاسداد: اص تاسیخ  -2ماده

توذیذ هذت ایي قشاسداد با هَافقت ٍ تاییذ شَسای آهَصشی ٍ کویتِ حوایت ٍ ًظاست بش فؼالیت اًجوي ّای  تبصره:

 ػلوی داًشگاُ اهکاًپزیش خَاّذ بَد.

ال هی باشذ کِ اػتباس ایي طشح اص سی ................................................................................هبلغ قشاسداد: کل هبلغ اجشای قشاسداد  -3ماده

 هحل اػتباسات هؼاًٍت فشٌّگی ٍ داًشجَیی )اػتباسات اًجوي ّای ػلوی( تاهیي خَاّذ شذ.

 کلیِ کسَسات قاًًَی بِ ػْذُ پژٍّشگش خَاّذ بَد. -1تبصره

 ًحَُ پشدخات بِ تشخیض هؼاًٍت فشٌّگی ٍ داًشجَیی خَاّذ بَد. -2تبصره

جِ بِ آییي ًاهِ اًجوي ّای ػلوی تحت پَشش ٍصاست ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی ٍ ایي قشاسداد با تَ -3تبصره

بشای حوایت اص دستاٍسدّای ػلوی اًجوي ّای ػلوی داًشجَیی  7اص هادُ  5ٍ  3اص هادُ  3خض هفاد بٌذّای باال

پژٍّشگش بَدُ ٍ تٌظین شذُ ٍ اًجام تؼْذات هَسد اشاسُ دس قشاسداد )کِ تظَیش آى بِ پیَست هی باشذ( بِ ػْذُ 

 داًشگاُ ّیچگًَِ تؼْذی ًخَاّذ داشت.

چٌاًچِ پژٍّشگش طشح پس اص اًقضای هشحلِ اٍل اص اجشای طشح خَدداسی ًوایذ ٍ یا هذت اجشای آى سا بیش  -4ماده

اص حذ هقشس طَالًی ًوایذ هَضَع دس کویتِ حوایت ٍ ًظاست بش فؼالیت اًجوي ّای ػلوی ٍ هظَبِ کویتِ دس ایي 

 صم الجشا  خَاّذ بَد.خظَص ال



ػذم اجشای قشاسداد ٍ یا تاخیش دس اجشای آى هَجب حق فسخ قشاسداد تَسط هجشی خَاّذ بَد. دس ایي طَست  -5ماده

پژٍّشگش طشح هَظف است کلیِ ّضیٌِ ّای دسیافتی ٍ خساسات احتوالی آى سا بِ داًشگاُ پشداخت ًوایذ. تؼییي 

 ٍ ًظاست بش فؼالیت اًجوي ّای ػلوی خَاّذ بَد.خساسات احتوالی بش ػْذُ کویتِ حوایت 

کویتننِ حوایننت ٍ ًظنناست بننش اًجونني ّننای ػلوننی داًشننگاُ ٍ  931 /    اینني طننشح دس جلسننِ هننَس    /  -6ماااده

شننَسای آهَصشننی داًشننگاُ هننَسد تظننَیب قننشاس گشفتننِ ٍ پژٍّشننگش طننشح اص جض یننات ٍ  931/   /      جلسننِ هننَس 

اّننذاط طننشح ٍ ّوچٌننیي هفنناد قننشاسداد بظننَست کاهننل ههلننغ بننَدُ ٍ پننژٍّش هننَسد ًظننش سا بشاسنناس هفنناد ٍ    

 ششایط ایي قشاسداد اًجام خَاّذ داد.

 شذُ  تواهی ًسخ آى داسای اػتباس ٍاحذ هی باشذ.تبظشُ ٍ دس پٌج ًسخِ تٌظین  4هادُ ٍ  6ایي قشاسداد دس 

 

 پژٍّشگش طشح       هجشی طشح

 هؼاًٍت هحتشم داًشجَیی دکتش ػباس فٌی اطل

 

 

 

 

 

 ًسخِ اٍل: هحقق طشح

 ًسخِ دٍم: دفتش هؼاًٍت هحتشم اهَس فشٌّگی ٍ داًشجَیی

 ًسخِ سَم: دفتش هؼاًٍت هحتشم اهَس آهَصشی

 ًسخِ چْاسم: هذیشیت اهَسهالی

 ًسخِ پٌجن: دفتش حقَقی


