
 عاليتبسمه 

 قرارداد طرح تحقيقاتي مشترك

  زشكي سبزوارو دانشگاه علوم پ دانشگاه حكيم سبزواري

 ....................  /پيوست / .........................   تاريخ .....................      /شماره 

 

و  و معاونت پژوهشي دانشگاه حكيم سبزواریو فناوری اونت پژوهشي مع بين 91/9/29مورخه  6297/1/29با عنايت به تفاهم نامه  اين قرارداد

 . زشكي سبزوار با مفاد ذيل تنظيم شده استدانشگاه علوم پ فناوری 

 ...........................................................................................................................................: طرح تحقيقاتي  عنوان -1ماده 

 : مجريان طرح  -2ماده

نام و نام  رديف 

 خانوادگي

رشته 

 تخصصي

مرتبه 

 علمي

محل 

 خدمت

شماره  كد ملي 

تلفن 

 تماس

آدرس 

پست 

 الكترونيك

 نمونه امضاء

1         

9         

9         

 

 :تاريخ تاييديه علمي طرح تحقيقاتي -3ماده 

              ،........................، مورخ .............. ، جلسه شماره ...............بند : حكيم سبزواری شي دانشگاهدر شورای پژوه

                      ،........................، مورخ .............. ، جلسه شماره ...............بند  :  علوم پزشكي سبزواردر شورای پژوهشي دانشگاه 

 : توضيح 

پس از كارشناسي و اخذ نظر حداقل دو داور   علوم پزشكي سبزوار دانشگاه معاونت پژوهشي / دانشگاه حكيم سبزواری معاونت پژوهشي

            . تاييد علمي طرح تحقيقاتي اقدام نمودعلمي مرتبط و تاييد شورای پژوهشي دانشگاه نسبت به 

  ساير          دانشگاه علوم پزشكي سبزوار      دانشگاه حكيم سبزواری  :پژوهشانجام محل  -4ماده 

 :يقاتي تحقاجراي طرح مدت  -5ماده 

 .ماه منعقد مي شود .............  به مدت   ......................لغايت  ................... اين قرارداد از تاريخ  

 :و نحوه تامين آن  ها هزينه -6ماده 

 مي باشد (   ..............................: به حروف ) ريال  ..............................طرح  لغ كلمب

 ( ............................: به حروف ) ريال    ..................................:مبلغ مورد تعهد دانشگاه حكيم سبزواری 

 ( .........................: به حروف ) ريال ................................ : ي سبزوار علوم پزشك مبلغ مورد تعهد دانشگاه 

 .ضروری مي باشد اجرای طرح تحقيقاتيی طرح تحقيقاتي يا در طول ارائه اصل كليه مستندات مالي بعد از اجرا -1تبصره 

  :قوانين و مقررات  -7ماده 

دانشگاه  و  دانشگاه حكيم سبزواریبين دانشگاهي تابع مقررات و آيين نامه های اجرايي طرح های تحقيقاتي هر دو  همه طرح های تحقيقاتي:الف

 .مي باشند علوم پزشكي سبزوار

ايت بوده و رع علوم پزشكي سبزوار حكيم سبزواری و دانشگاهدانشجويان و كليه همكاران در طرح های تحقيقاتي تابع مقررات عمومي دانشگاه  :ب 

 .قوانين و مقررات هر دو دانشگاه الزامي مي باشد

 :حقوق مادي و معنوي  -8ماده 



ته های حاصل از طرح محيط پژوهش تعيين مي گردد همه يافحقوق مادی و معنوی مجری طرح تحقيقاتي بر اساس حجم فعاليت انجام شده در 

اجرای بر و غيره بايستي با در نظر گرفتن سهم دو دانشگاه براساس نوع مشاركت در خاختراع، پتنت،  ،، گزارشيا پايان نامه تحقيقاتي اهم از مقاله

طرفين متعهد مي شوند كه يك نسخه از گزارش نهايي يا مقاله چاپ . ، محيط پژوهش و ميزان مشاركت مالي طرفين لحاظ گرددطرح تحقيقاتي

 .قرار دهند ه  علوم پزشكي سبزواردانشگاو  دانشگاه حكيم سبزواریشده را در اختيار معاونت پژوهشي 

طرفين متعهد به اجرای تعهدات خود در طول مدت اجرای پروژه بوده و پس از انقضاء مدت مذكور هيچ گونه تعهدی نسبت به تمديد  -1تبصره 

 . و يا صرف هزينه های بيشتر نخواهند داشت مدت اجرا

، وی دانشگاه حكيم سبزواری و دانشگاه علوم پزشكي سبزواراموال و تجهيزات  در صورت وقوع هر گونه خسارت از طرف دانشجو به -2تبصره 

 .موظف به جبران خسارت وارده مي باشد

 : مالحظات -9ماده 

دانشگاه علوم پزشكي  پژوهشي معاونت  حكيم سبزواری وقصور از مواد ذكر شده در اين تفاهم نامه در جلسه ای بين معاونت پژوهشي دانشگاه 

 . و موارد مورد توافق در مورد مجريان اجرا خواهد گرديديگيری پ سبزوار

 

 اي اعتبار يكسان و واحد مي باشد تنظيم گرديده و كليه نسخه ها دار.................در تاريخ   نسخه 2تبصره و 3ماده، 9اين قرار داد در 

 

 و فناوري  معاون پژوهشي

 رحكيم سبزوادانشگاه 

 

 امور مالي دانگاه حكيم

 سبزوار

 

 علومامور مالي دانشگاه 

 پزشكي سبزوار

 تحقيقات و فناوري معاون 

پزشكي  دانشگاه علوم

 سبزوار

    

     

  

  


