
 قرارداد انجام خدمات پژوهشی دانشجویی

 

معاون محترم فرهنگی و  کوهیان معرفت سیاهاین قرارداد مابین دانشگاه محقق اردبیلی به نمایندگی آقای دکتر 

به عنوان پژوهشگر  ......................................................................................../خانم دکتر اه به عنوان مجری از یکسو و آقایدانشجویی دانشگ

 از سوی دیگر و براساس شرایط و مفاد ذیل منعقد می گردد.

 ( می باشد...................................................................................................................................موضوع قرارداد: اجرای طرح پژوهشی با عنوان ) -1ماده

 سال / ماه خواهد بود. ............................................................بمدت  139  /   لغایت   /  139  /   /   مدت قرارداد: از تاریخ  -2ماده

تمدید مدت این قرارداد با موافقت و تایید شورای آموزشی و کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن های  تبصره:

 علمی دانشگاه امکانپذیر خواهد بود.

ال می باشد که اعتبار این طرح از ری ................................................................................مبلغ قرارداد: کل مبلغ اجرای قرارداد  -3ماده

 محل اعتبارات معاونت فرهنگی و دانشجویی )اعتبارات انجمن های علمی( تامین خواهد شد.

 کلیه کسورات قانونی به عهده پژوهشگر خواهد بود. -1تبصره

 نحوه پردخات به تشخیص معاونت فرهنگی و دانشجویی خواهد بود. -2تبصره

جه به آیین نامه انجمن های علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این قرارداد با تو -3تبصره

برای حمایت از دستاوردهای علمی انجمن های علمی دانشجویی  7از ماده  5و  3از ماده  3خص مفاد بندهای باال

پژوهشگر بوده و تنظیم شده و انجام تعهدات مورد اشاره در قرارداد )که تصویر آن به پیوست می باشد( به عهده 

 دانشگاه هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

چنانچه پژوهشگر طرح پس از انقضای مرحله اول از اجرای طرح خودداری نماید و یا مدت اجرای آن را بیش  -4ماده

از حد مقرر طوالنی نماید موضوع در کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن های علمی و مصوبه کمیته در این 

 زم الجرا  خواهد بود.خصوص ال



عدم اجرای قرارداد و یا تاخیر در اجرای آن موجب حق فسخ قرارداد توسط مجری خواهد بود. در این صورت  -5ماده

پژوهشگر طرح موظف است کلیه هزینه های دریافتی و خسارات احتمالی آن را به دانشگاه پرداخت نماید. تعیین 

 و نظارت بر فعالیت انجمن های علمی خواهد بود.خسارات احتمالی بر عهده کمیته حمایت 

کمیتننه حمایننت و نظننارت بننر انجمننن هننای علمننی دانشننگاه و  139 /    ایننن طننرح در جلسننه مننور    /  -6ماااده

شننورای آموزشننی دانشننگاه مننورد تصننویب قننرار گرفتننه و پژوهشننگر طننرح از جز یننات و  139/   /      جلسننه مننور 

اهننداط طننرح و همچنننین مفنناد قننرارداد بصننورت کامننل مهلننو بننوده و پننژوهش مننورد نظننر را براسنناس مفنناد و    

 شرایط این قرارداد انجام خواهد داد.

 شده  تمامی نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد.تبصره و در پنج نسخه تنظیم  4ماده و  6این قرارداد در 

 

 پژوهشگر طرح       مجری طرح

 دانشجوییو  فرهنگیمحترم  معاون       

 کوهیان سیاه تمعرف دکتر           

 

 

 

 

 نسخه اول: محقق طرح

 نسخه دوم: دفتر معاونت محترم امور فرهنگی و دانشجویی

 نسخه سوم: دفتر معاونت محترم امور آموزشی

 نسخه چهارم: مدیریت امورمالی

 نسخه پنجم: دفتر حقوقی


