معاونت پژوهشی
شرایط عمومی قراردادهای طرح استاد

کد سند:
تاریخ ویرایش:

 -1شرایط عمومی قراردادهای طرح استاد ،جزء الینفک قرارداد بوده که به همراه آن یک مجموعه واحد محسوب میگردد.
 -2شرایط مربوط به مدت و حقالزحمه قرارداد:
 -2-1حقالزحمه قرارداد بر اساس گواهی انجام کار به شرح ماده  1قرارداد و ارائه گزارش کتبی و تأیید معاونت پژوهشی
پژوهشگاه نیرو از محل اعتبارات پژوهشگاه نیرو قابل پرداخت میباشد.
 -2-2چنانچه بنا به دالیل خارج از قصور محقق  ،مدت قرارداد نیاز به تمدید داشته باشد ،مدت مذکور بدون تغییر در مبلغ آن با
توافق برای مدت معین تمدید خواهد شد.
 -3حدود ،وظایف ،خدمات و مسئولیتهای محقق:
 -3-1محقق موظف است خدمات موضوع قرارداد را در چارچوب برنامههای زمانبندی انجام دهد.
 -3-2محقق مجاز نیست خدمات موضوع قرارداد را به طرف ثالثی واگذار نماید.
 -3-3محقق تعهد مینماید اطالعاتی را که در جریان همکاری با پژوهشگاه بهدست میآورد و ارتباط به فعالیتهای پژوهشگاه
دارد ،محرمانه تلقی نموده و چنانچه در این خصوص پژوهشگاه دچار ضرر و زیانی گردد ،محقق مسئول خواهد بود.
 -3-4با توجه به اهداف طرح و اینکه اعتبار تخصیص یافته از طریق طرح بخشی از هزینههای اجرای برنامه جامع پژوهشی محقق را
تأمین مینماید ،پس از تعیین سهم محقق از کل مالکیت فکری برنامه جامع پژوهشی از طریق سازوکارهای جاری دانشگاه،
تسهیم میزان باقیمانده سهم مالکیت فکری میان دانشگاه ،پژوهشگاه و سایر حامیان مالی متناسب با میزان حمایت مالی
آنان صورت خواهد گرفت.
 -4فسخ و خاتمه قرارداد:
 -4-1فسخ قرارداد:
 -4-1-1چنانچه محقق تمام یا قسمتی از تعهدات خود را به تشخیص پژوهشگاه انجام ندهد.
 -4-1-2چنانچه محقق بدون موافقت پژوهشگاه ،انجام تمام و یا قسمتی از کار را به اشخاص ثالث واگذار نماید.
 -4-1-3چنانچه محقق محکومیت جزایی پیدا کند.
 -4-1-4چنانچه محقق به تشخیص پژوهشگاه در انجام تعهدات خود تأخیر نماید.
 -4-1-5چنانچه مشخص گردد محقق مشمول ممنوعیت قانونی موضوع بند  5است.
 -4-2خاتمه قرارداد
 -4-2-1در صورتیکه محقق به دالیلی از ادامه کار با پژوهشگاه منصرف شود ،میتواند یک ماه قبل و پس از اخذ تأیید
پژوهشگاه نسبت به خاتمه قرارداد خود اقدام نماید و پژوهشگاه نیز آن درصد از بندهای قرارداد را که محقق انجام
داده با تأیید معاونت پژوهشی تسویه خواهد کرد.
 -5ممنوعیتهای قانونی:
محقق رسماً اعالم مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله مصوبه  22دیماه سال  1337و اصالحیههای بعدی آن و
همچنین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  11دیماه سال  1337موضوع اصل  141قانون اساسی نمیباشد.
اینجانب .................................................با اطالع کامل از شرایط عمومی و اختصاصی قراردادهای طرح استاد و با تعهد و التزام به رعایت کلیه
مفاد آن ،قرارداد حاضر را پذیرفته و امضاء مینمایم.
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