قرارداد پژوهش پسا دكتري

مشاره:
تاريخ:

الف -مشخصات طرفين
ماده  -1اين قرارداد بنا به پيشنهاد آقاي /خانم دكتر ----------------عضو هيأت علمي دانشگاه به عنوان مجري دوره ،بين دانشكده

---------------

دانشگاه فردوسي مشهد با نمايندگي آقاي /خانم دكتر  ----------------رييس دانشكده كه در اين قرارداد دانشكده ناميده ميشود و آقاي /خانم دكتر
-----

 -----------------داراي مدرك دكتري از دانشگاه  -----------------با كد ملي  ----------------صادره از  --------به نشاني ------------------------------------------به عنوان پژوهشگر با شرايط مندرج ذيل و با استناد به قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دانشگاه

و همچنين آييننامه پژوهش پسا دكتري (آييننامه پيوست) كه به رويت و تاييد عضو هيأت علمي مجري و پژوهشگر طرف قرارداد رسيده ،منعقد ميگردد.
تبصره  -1نشاني ذكر شده در باال اقامتگاه قراردادي طرفين ميباشد و هرگونه مكاتبه با آن ابالغ محسوب ميگردد.
تبصره  -2طرفين موظفند هرگونه تغيير نشاني را ظرف مدت يك هفته كتبا به يكديگر اطالع دهند ،در غير اين صورت مسئوليتي متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

ب -موضوع قرارداد
ماده  -2انجام پژوهش با عنوان  -------------------------------------تحت عنوان پژوهش پسا دكتري.

پ -مدت و مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
ماده  -3مدت قرارداد از تاريخ  / /لغايت

/ /

به مدت يكسال ميباشد و تمديد آن تابع ضوابط و مقررات آييننامه پژوهش پسا دكتري ميباشد.

ماده  -4مبلغ كل قرارداد  ---------------ريال ،ميب اشد كه دانشكده به وكالت از عضو هيات علمي مجري دوره با درخواست و تاييد وي ،متناسب با درصد
كار انجام شده پس از ارائه گزارش پژوهشگر و تاييد عضو هيأت علمي مجري دوره ،پس از كسر كسورات قانوني از محل اعتبار مربوطه (اعتبار طرح
پژوهشي و فناوري برون دانشگاهي) به پژوهشگر پرداخت خواهد نمود.
تبصره -دانشكده هيچگونه تعهد مالي در برابر عضو هيات علمي مجري دوره و پژوهشگر پسا دكتري از محل ساير اعتبارات و يا خارج از اين قرارداد ندارد.

ت -تعهدات طرفين
ماده  -5دانشكده متعهد است پس از تاييد انجام موضوع قرارداد مطابق ماده  5نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد اقدام نمايد.
تبصره -استفاده از امكانات اداري ،آموزشي ،پژوهشي ،رفاهي و  ...دانشگاه ،منوط به موافقت مراجع ذيربط و پرداخت هزينههاي آن ميباشد.
ماده  -6پژوهشگر ملزم به رعايت ضوابط اخالقي و صنفي است و حق هيچگونه مكاتبه از طرف دانشگاه را ندارد.
ماده  -7پژوهشگر موظف است هر  3ماه يكبار گزارش كامل عملكرد و ميزان پيشرفت كار را ارائه نمايد.گزارش مزبور بايد ظرف مدت  01روز پس از تاييد
مجري دوره به دانشكده و پس از تاييد دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه گردد.
ماده  -8پژوهشگر مسئول جبران كليه خساراتي است كه در اثر قصور و سهلانگاري در انجام تعهدات وي مباشرتاً يا تسبيباً به دانشگاه وارد ميآيد.
ماده  -9پژوهشگر اعالم و اقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و جزو اشخاص ممنوع المعامله به حكم مراجع قضايي و شبه
قضايي و ساير دستگاههاي ذيربط نميباشد.
ماده  -10پژوهشگر موظف است در طول دوره برگزار ي دوره ،نسبت به ارائه مدارك بيمه اي (از جمله بيمه خويش فرما سازمان تامين اجتماعي) اقدام نمايد .و در
پايان دوره ارائه مفاصاحساب مربوطه الزامي است.

ث -شرايط قرارداد
ماده  -11شرايط عمومي قرارداد ،كليه مقررات حاكم و جاري دانشگاه و آييننامه پژوهش پسا دكتري جزء الينفك اين قرارداد بوده ،رعايت آنها الزامي است.
ماده  -12اين قرارداد هيچگونه رابطه استخدامي براي پژوهشگر و هيچگونه تعهد استخدام براي دانشگاه ايجاد نميكند.
ماده  -13در راس تاي اجراي اين قرارداد چنانچه پژوهشگر تعهداتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي و غيره) پيدا نمايد (از قبيل تعهدات به تامين اجتماعي،
دارايي و  )...دانشكده مجاز است (بدون اينكه تكليفي داشته باشد) ،ضمن اعالم كتبي به پژوهشگر ،نسبت به پرداخت بدهي و احتساب آن در حساب
بدهكاري پژوهشگر اقدام نمايد.
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ماده  -14پژوهشگر موظف است كليه اطالعات و اسنادي كه در ارتباط با موضوع قرارداد در اختيار او قرار ميگيرد ،محرمانه تلقي نموده و در پايان دوره تمام
اسناد را تحويل نمايد .همچنين حقوق مادي ومعنوي ناشي از پژوهش متعلق به دانشگاه بوده ،پژوهشگر حق استفاده بعدي از اطالعات و پژوهشهاي انجام
شده را بدون اجازه دانشگاه فردوسي مشهد در كتب ،مقاالت ،طرحهاي پژوهشي ،سخنرانيها و  ...نخواهد داشت.
ماده  -15رعايت اصول ايمني در حين انجام كار به عهده پژوهشگر ميباشد.

ج -حق فسخ و خسارت
ماده  -16عالوه بر موارد حق فسخ مذكور در قانون كه براي طرفين قابل استفاده است ،در موارد ذيل دانشكده حق دارد قرارداد را فسخ نمايد.:
 نقض هر يك از تعهدات و شروط ضمن عقد به تشخيص دانشكده. نقض ضوابط اخالقي ،انضباطي و انتظامي دانشگاه به تشخيص حراست دانشگاه. عدم رضايت دانشكده از پيشرفت كار.ماده  -17اعمال حق فسخ بايد به صورت كتبي ظرف مدت  05روز به طرف مقابل اطالع داده شود.
ماده  -18درصورت بروز خسارت ناشي از تقصير يا قصور پژوهشگر ،پژوهشگر ملزم به جبران كليه خسارات وارده ميباشد.تشخيص دانشگاه در كليه موارد اعم از
ميزان و نحوه تعيين خسارات و وصول آن مورد قبول پژوهشگر مي باشد و اعتراضي در اين خصوص ندارد.
تبصره  -1اعمال حق فسخ مانع مطالبه خسارت نخواهد شد.
تبصره  -2در صورت اختالف نظر در اين ماده تشخيص شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در خصوص اصل خسارت و ميزان آن غيرقابل اعتراض ميباشد.

چ -حل اختالف
ماده  –19در هر مرحله از كار چنانچه اختالفي بوجود آيد كه با مذاكره مستقيم طرفين حل نشود ،موضوع در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مطرح گرديده و
تصميم و تشخيص شورا براي طرفين الزماالجرا خواهد بود.

ح -نسخههاي قرارداد
ماده  -20اين قرارداد شامل  02ماده و  6تبصره در تاريخ
گرديد.

/ /

در محل دانشگاه فردوسي مشهد طي سه نسخه كه هر يك حكم واحد دارد تنظيم ،امضا و مبادله

.
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اين قرارداد مورد تاييد ميباشد.
--------- --------معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
امضا و تاريخ
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