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 ٢

  :مقدمه
بيت محقق، انجـام تحقيـق و پـژوهش    يكي از رسالتهاي دانشگاه عالوه بر تعليم و آموزش نيروي انساني و تر   

      پژوهشي يكـي از ضـروريات توسـعه اجتمـاعي و اقتـصادي كـشور محـسوب                هدفدار بودن فعاليتهاي    . است

 رفع مشكالت نهادهاي دولتي و خصوصي از طريق انجام تحقيقات            نقش دانشگاه در   شود و در اين زمينه     مي

 در اين آئين نامه ضوابط مربوط به طرحهاي         .يي دارد كاربردي و طرحهاي پژوهشي تقاضا محور اهميت بسزا       

طرحهاي تحقيقاتي خارجي آن دسته از طرحهـاي تحقيقـاتي          . تحقيقاتي خارجي دانشگاه تدوين شده است     

  . مي شودعتبارات خارج از دانشگاه تامينهستند كه بودجه آنها از طريق ا

  

  :  اهداف-1ماده 
بـه شـرح زيـر      ) طرحهـاي خـارجي   ( قرارداد با خارج از دانشگاه       اهداف عمده انجام طرحهاي تحقيقاتي مورد     

  .است

  رشد و توسعه تحقيقات در دانشگاه و جهت دار كردن آن) الف

ايفاي نقش موثر در جهت رفع نيازهاي علمي و فني كوتاه مدت و بلند مدت كشور بعنوان يك رسـالت                    ) ب  

  اساسي دانشگاه

  تحصيالت تكميلي در ارتباط با تحقيقات كاربردي مورد نياز كشورفراهم نمودن زمينه انجام پروژه هاي ) ج 

ارتقاي سطح آموزش در دانشگاه و آماده سازي فارغ التحصيالن براي ايفـاي نقـش مـوثرتري در زمينـه                    ) د  

  شغلي و حرفه اي آنان

 و مراكـز    فراهم كردن زمينه براي انجام تحقيقات گروهي و سازمان يافته و ايجـاد هـسته هـا، گروههـا                  ) هـ  

  تحقيقاتي در دانشگاه

  فراهم نمودن زمينه الزم در به ثمر رساندن نتايج تحقيقات) و 

  ت علمي دانشگاهاي تحقيقاتي مورد عالقه اعضاي هيأحمايت از فعاليت ه) ز 

بهره برداري هدفدار و موثر از منابع و تجهيزات موجود و نيز توسعه و تامين امكانات و منابع پژوهشي و                    ) ح  

  يجاد و تجهيز آزمايشگاههاي تحقيقاتي در دانشگاها

جذب منابع مالي خارج از دانشگاه با اولويت دادن به رفع نيازهاي پژوهشي و تقويت بنيه هاي پژوهشي             ) ط  

  در دانشگاه



 ٣

  : تعاريف -2ماده 

ودجـه  اعتبار اين طرحها از طريـق ب      . طرحهاي تحقيقاتي خارجي دانشگاه است      منظور از طرح،   :طرح  ) الف

  .هاي خارج از دانشگاه تامين مي شود

 قرارداد است كه اعتبار طرح را تأمين مي كنـد و از ايـن بـه                 قي طرف  حقيقي يا حقو    شخص :كارفرما  ) ب  

  .بعد، كارفرما ناميده مي شود

بـه نماينـدگي از آن رياسـت يـا معـاون            مجري طرح مـي باشـد و         است كه    كاشان دانشگاه    :دانشگاه) ج  

  . ناميده مي شود"  دانشگاه" گاه قرارداد را امضا خواهد كرد و از اين به بعدنشپژوهشي دا

 بـا    طـرف مكاتبـات اداري   بر عهده دانشگاه اسـت كـه        رح اجراي ط  يت و مسؤول  ي سرپرست :مدير طرح   ) د  

ضو مدير طرح الزامـاً بايـد عـ       .  سرپرستي مي نمايد    ،   ي مراحل انجام آن    در تمام   طرح را     و كارفرما مي باشد  

  .هيأت علمي دانشگاه باشد

 داخل و خـارج از دانـشگاه هـستند كـه در اجـراي            كاركنان اعضاي هيات علمي و يا       :همكاران طرح   ) هـ  

  .طرح با مدير طرح همكاري مي نمايند

  . فرد يا واحدي از دانشگاه است كه به منظور انجام طرح با كارفرما به توافق رسيده است:آورنده طرح ) و 

 تبيـين شـده و مـورد توافـق           مشخصات اوليه و كلـي،       كه در آن  است  اطالعاتي   : هاد اوليه طرح  پيشن) ز  

  . قرار گرفته باشدكارفرما

مراحـل  روشها و   ، اهداف،    همان پيشنهاد تفصيلي طرح است كه شامل موضوع        :پيشنهاد نهايي طرح    ) ح  

  .مي باشد نشگاه دامورد توافق كارفرما وو مواد بندي، هزينه ها  انجام كار، زمان

  . استهسته تحقيقاتي رسمي دانشگاهو   گروه آموزشي و پژوهشي پژوهشكده ويك دانشكده، :واحد) ط 

 فعاليـت  عمـده    الق مي شود كه بخش     طرح به محلي اط     محل اجراي  :محل اجراي طرح در دانشگاه    ) ي  

  .هاي مربوط به طرح در آن صورت گيرد

  .وره اي يا آزمايشگاهي باشد كاربردي، توسعه اي، مشامكن استطرح م

  

  

  



 ٤

  

   : روند شكل گيري طرح-3ماده 

  پيشنهاد اوليه ) الف
   .به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه مي گرددطرح توسط آورنده طرح يا كارفرماي   اوليه طرحپيشنهاد

  تعيين مدير طرح) ب 

ها نظرات احتمالي مديران     واحد .ودجهت بررسي ارسال مي ش     مربوطه   هاي واحد بهطرح ابتدا   پيشنهاد اوليه   

 پـس از دريافـت نظـرات و          معـاون پژوهـشي    . نماينـد  معاون پژوهـشي دانـشگاه ارائـه مـي        پيشنهادي را به    

   .نسبت به تعيين مدير طرح اقدام مي نمايد لحاظ نظر كارفرما باپيشنهادات رسيده 

  .ده طرح است انتخاب مدير طرح با آورنآورنده،داراي مورد طرحهاي در : 1تبصره 

  . با فعاليت هاي علمي مدير طرح مرتبط باشدبايدموضوع طرح  : 2تبصره 

  تنظيم پيشنهاد نهايي و متن قرارداد) ج 
متن قرارداد  .  متن قرارداد و پيشنهاد نهايي طرح را كه در ضميمه قرارداد مي آيد تهيه نمايد               بايدمدير طرح   

  .مقررات دانشگاه باشدر اساس و پيشنهاد نهايي بايد با توافق كارفرما و ب

توصيه مي شود مدير طرح جهت تهيه پيشنهاد نهايي از طريق مشاوره با كارشناسـان مربـوط در                   : 1تبصره  

  .حوزه معاونت پژوهشي نسبت به تعيين هزينه ها، زمان و شرح خدمات طرح اقدام نمايد

انه در اختيار معاونت پژوهشي دانشگاه قرار        هزينه هاي طرح بطور جداگ     بايدهمراه با متن قرارداد      : 2 تبصره

اعم از حق التحقيق و حق الزحمه پرسنل داخـل و خـارج از    (اين هزينه ها شامل هزينه هاي پرسنلي        . گيرد

شامل خريد كتاب و تهيه مقاالت و       (، هزينه مواد و لوازم مصرفي، هزينه تجهيزات و اطالعات علمي            )دانشگاه

ماموريتها، تايپ، تكثير، اياب    (ات در داخل و خارج از دانشگاه، هزينه هاي متفرقه         ، هزينه انجام آزمايش   )غيره

  .و باالسري دانشگاه است) و ذهاب و غيره

  نحوه تاييد قرارداد طرح) د 
 كارفرمـا در حـوزه معاونـت پژوهـشي از لحـاظ             كلـي متن قرارداد و پيشنهاد نهايي تهيه شده پس از تاييـد            

رارداد با شرح خدمات و همچنين امكان پذيري آن مورد بررسـي و تاييـد قـرار                 تناسب حجم مالي و زماني ق     

  .مي گيرد

  .قرارداد طرح با مدير طرح استامضاي مرحله تا طرح مسؤوليت پيگيري  : 1تبصره 



 ٥

كه نظر مدير طرح در خصوص تعهدات طـرح توسـط حـوزه معاونـت پژوهـشي تاييـد              در صورتي  : 2تبصره  

  . با حضور ايشان مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي گرددنشود، موضوع در جلسه اي

  موافقت مدير طرح) هـ 
 قـرارداد  بـه       طرح توسط مدير طرح در قالب تنظيم       مفاد قرارداد و مسؤوليت آن و موافقت با اجراي        پذيرش  

  .مي گرددمعاونت پژوهشي دانشگاه اعالم 

  امضا و مبادله قرارداد) و 
  .ده دانشگاه و مجري و كارفرما، قابليت اجرايي پيدا خواهد كردقرارداد طرح پس از امضاي نماين

   قرارداد به محل هاي ذيربط نسخارسال ) ز 
 بـراي واحـد    را جهت اجـرا و انجـام مراحـل بعـدي    نسخه اي از قرارداد امضا شده  ،  معاون پژوهشي دانشگاه  

  .مي نمايدمربوط، معاون اداري و مالي دانشگاه و مدير طرح ارسال 

  محل اجراي طرح) ح 
به پيشنهاد مدير طـرح و تاييـد معاونـت    با عنايت به مفاد قرارداد و يا   قبل از شروع طرح، محل اجراي طرح        

  .پژوهشي دانشگاه تعيين مي شود

  

    : مراحل اجراي طرح– 4ماده 

  طرحاجراي شروع ) الف 
ي شود و بالفاصـله قـراردادي   م و تبادل آن اجراي طرح شروع مجري و كارفرماپس از امضاي قرارداد توسط  

 ابـالغ  داد مسئوليت انجام طرح به مدير طرح        ردر اين قرا  . داخلي مابين دانشگاه و مدير طرح منعقد مي شود        

  . مشخص مي شود طرح ماليگردششده و 

   به كارفرمامعرفي مدير طرح) ب 
  .نمايد رسماً به كارفرما معرفي مي  مدير طرح را معاون پژوهشي دانشگاه

   جزئيات اجرايي طرح)ج 
 در اولين فرصت و حداكثر پس از يكماه از امـضاي قـرارداد جزئيـات برنامـه ريـزي طـرح و                       بايدمدير طرح   

  . را به معاون پژوهشي دانشگاه كتباً ارائه دهدآنسازمان اجراي 

  



 ٦

  ارائه گزارش پيشرفت كار به كارفرما) د 
 حسب درخواست كارفرما از     و يا  منعقده   مفاد قرارداد بر اساس   و نيز گزارشهاي فني     پيشرفت كار   گزارشهاي  

بـراي  مدير طرح موظف است كليه گزارش هاي مرحله اي و نهايي طـرح را               . تهيه مي شود  طرف مدير طرح    

 گزارش بايد در كمتـر از يـك هفتـه بـراي             .به معاونت پژوهشي دانشگاه تحويل دهد       صرفاً ارسال به كارفرما  

  . شودمسترد  مدير طرح بهاصالح احتمالياي كارفرما ارسال شود يا بر

 بر اساس فرمت پيش بينـي شـده توسـط كارفرمـا تهيـه               بايد مرحله اي و نهايي طرح       يگزارشها : 1تبصره  

  .شود

 جهـت نگهـداري در حـوزه معاونـت          بايد مرحله اي و نهايي طرح       ي از گزارشها   اضافي يك نسخه  : 2تبصره  

  . تحويل شودپژوهشي از طرف مدير طرح به اين معاونت

بـه  كه شامل نظر واحد پژوهـشي مـي شـود را نيـز     را  مربوطه فرمگزارش هر همراه    به مدير طرح  : 3تبصره  

  . نمايد مي معاونت پژوهشي تحويل

  پيگيري امور مالي طرح) ه
،  به دانشگاه  كارفرماطرف   اعتبارات طرح از     پرداخت پيگيري امور مالي مربوط به طرح اعم از          بايدمدير طرح   

  .دهد مي  خريد تجهيزات و ارائه اسناد تسويه حساب مطابق مقررات دانشگاه را انجام ،دريافت تنخواه

 فـراهم را حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تمهيدات الزم براي كمك به مدير طرح در انجام امور فوق  : تبصره  

  . آوردمي

  

  : امور مالي طرح-5ماده 

بـه حـساب    › از طريـق معاونـت پژوهـشي دانـشگاه        ‹  بايـد  اد هر طرح  يه دريافتهاي مربوط به قرارد    كل) الف  

  .درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز شود

اين مبلغ مربوط بـه هزينـه هـاي         .  قرارداد است  پرسنلي اعتبار %20حداكثرمبلغ باالسري طرح معادل     ) ب  

، فـضا و غيـره در       )داخل كشور (وتر، آب، برق، تلفن و فاكس       كتابخانه، كامپي امكانات موجود نظير    استفاده از   

  .حد متعارف است

% 5 حـداكثر  باشد معاون پژوهـشي مـي توانـد مقـدار باالسـري را               ح طر  آورنده در صورتيكه مدير   : 1تبصره  

  .كاهش دهد



 ٧

  معاون را پذيرفته باشد  در صورتيكه مدير طرح براي اولين بار مسؤوليت اجراي يك طرح خارجي              : 2تبصره  

  .كاهش دهد% 5  حداكثرسري رامي تواند مقدار باالپژوهشي 

  .مدير طرح موظف است مبلغ باالسري را در اعتبارات طرح منظور نمايد: 3صره تب

  . درصد هزينه باالسري صرف تقويت زيرساختها و امكانات پژوهشي گروه مربوطه خواهد شد60: 4تبصره 

 با ارائه اسناد و گزارشـات مـالي و مطـابق مفـاد قـرارداد بـر اسـاس                 هزينه كردن اعتبارات دريافتي طرح    ) ج

در خـصوص طرحهـايي كـه در        . درخواست مدير طرح و تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه صـورت مـي گيـرد             

  . مسؤول واحد ارسال شودبا تاييد بايد  مدير طرح واحدهاي پژوهشي انجام مي شود درخواست

) شامل مصالح مصرفي، نمونه سازي، انجام آزمايش و دستمزد         (ل دانشگاه  در داخ  هزينه انجام آزمايشات   ) د

  . شود از محل اعتبارات طرح پرداخت  بايدبا درخواست مدير طرح و تاييد رئيس واحد محل انجام آزمايش

 هزينـه مربوطـه از محـل اعتبـارات          دانشگاهدر يك واحد    در صورت استفاده از مواد مصرفي موجود        : تبصره  

  . استه نظارت بر انجام اين امر بر عهده رئيس واحد مربوط.اعتبارات آن واحد واريز مي گرددطرح به 

زيـراكس،  (  و كليه هزينه هـاي پـشتيباني       هزينه انجام آزمايشاتي كه در خارج از دانشگاه انجام مي شود           ) ه

ل اعتبارات طرح قابـل پرداخـت    از محعاون پژوهشي تاييد مبا   با ارائه اسناد مربوط و       .... )نقليه، مأموريت و    

  .است

اين پرداخت ها بـر اسـاس ميـزان         .  از طريق امور مالي دانشگاه انجام گردد       بايدكليه پرداختهاي پرسنلي     ) و

  .پيشرفت كار با نظر معاونت پژوهشي به مدير طرح صورت مي گيرد

 بعهده مدير طـرح     )شناساناعم از هيات علمي يا كار      (وظيفه پرداخت حق الزحمه همكاران طرح      : 1تبصره  

  .مي باشد

 كليه پرداختهاي پرسنلي به كاركنان غير عضو هيـات علمـي دانـشگاه را از طريـق        بايدمدير طرح   : 2تبصره  

  .هماهنگي با مسؤولين مستقيم پرسنل مزبور بعمل آورد

افـت آخـرين قـسط      و بعـد از دري    ) پس از ارائه گزارشهاي نهـايي و تاييـد كارفرمـا          ( در پايان هر قرارداد      ) ز

  .قرارداد، الزم است تسويه حساب نهايي بين مدير طرح و دانشگاه انجام پذيرد

  .هرگونه پرداخت مربوط به طرحها منوط به وجود اعتبار در طرح مربوط خواهد بود ) ح
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  : وظايف مدير طرح– 6ماده 
اه را بـه دقـت مطالعـه و از          مدير طرح موظف است مفاد قرارداد و آيين نامـه هـاي مربـوط در دانـشگ                ) الف  

گردش كار انجام طرح، نحوه هزينه كردن اعتبار طرح، قوانين و مقررات آگاهي يافته و با بهره گيري صحيح                   

از امكانات و برنامه ريزي مناسب طرح را به نحوي هدايت كند كه در زمان مقرر و هزينه پيش بيني شـده و                      

 در قبـال تعهـدات طـرح بعنـوان نماينـده دانـشگاه در مقابـل                 مدير طرح . با كيفيت مطلوب به انجام برساند     

  .كارفرما مسؤول است

خگوي دانشگاه و كارفرمـا بـوده و       تباهاتي كه در عمل پيش مي آيد پاس       مدير طرح در قبال نواقص و اش      ) ب  

  .بايد مشكالت اجراي طرح را در اسرع وقت به اطالع دانشگاه برساند

 و قـوانين و مقـررات   بـا رعايـت شـئونات دانـشگاهي     افراد واجـد شـرايط   مدير طرح همكاران خود را از     ) ج  

  .مي نمايد  انتخابمربوطه، 

 از  بايـد كليه مكاتبات مربوط به طرح كه در ارتباط با امور مالي بوده و يا تعهـدات جديـدي در بـر دارد                       ) د  

ر طـرح مـستقيماً بـا        ساير مكاتبات مـي توانـد از طريـق مـدي           .طريق معاونت پژوهشي دانشگاه صورت گيرد     

  .كارفرما صورت پذيرد و يك نسخه از آن جهت اطالع به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود

به معاونت پژوهـشي دانـشگاه      صرفاً  مدير طرح موظف است كليه گزارشهاي مرحله اي و نهايي طرح را             ) هـ  

  .جهت ارسال به كارفرما تحويل نمايد

 وي مدير طرح پرداخت مي شود و مسؤوليت كامل آن شامل اخذ رسيد           از س حق التحقيق همكاران طرح     ) و  

  .بعهده ايشان مي باشدو تسويه حساب و رعايت مقررات مربوطه، 

مدير طرح پيگيريهاي الزم در امور مربوط به وصـول اعتبـارات و سـاير امـور مـالي و اداري طـرح را بـا                          ) ز  

  .اه تمهيدات الزم را فراهم خواهد كرددر اين خصوص دانشگ.  بعمل مي آوردههمكاري دانشگا

تابع مفاد قرارداد منعقده بين دانشگاه و كارفرما خواهـد        استفاده از نتايج حاصل از طرح         نشر و    هر گونه  )ح  

  .بود

مدير طرح، در صورت نياز به استفاده از امكانات و دستگاههاي داخـل دانـشگاه، موظـف اسـت هنگـام                      ) ط

  .تگاهها اخذ نمايدمسؤولين واحد مربوط را جهت استفاده از اين دستنظيم قرارداد نظر مساعد 
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   :)دانشگاه( وظايف مجري -7ماده 

  نظارت بر اجراي مفاد قرارداد) فال

  تعيين مدير طرح يا نماينده دانشگاه هنگام تنفيذ قرارداد در صورت نياز) ب

   صورت بروز مشكالتمعرفي نماينده و يا مدير جديد طرح براي ادامه انجام طرح در) ج

فراهم نمودن تمهيدات الزم براي انجام مناسب و به موقع امور مالي و اداري طرح و در اختيـار قـراردادن                     ) د

  .ارچوب قراردادنات و رفع مشكالت موجود طرح در چامكا

  

   : نظارت و كنترل طرح-8ماده 
      ين پژوهـشي واحـدها صـورت       نظارت اجرايي طرحها توسط حـوزه معاونـت پژوهـشي از طريـق معـاون              ) الف

  .مي گيرد

 بـر    در داخـل دانـشگاه       طرحبر  در مواردي كه طرح در يك واحد پژوهشي انجام مي شود نظارت علمي              ) ب

و اظهـار نظـر راجـع بـه         كارفرمـا   علمي توسـط     نظارت   در صورت انجام  . شي خواهد بود  عهده آن واحد پژوه   

مين نظر كارفرما و انجام اصالحات احتمـالي و          موظف به تأ    مدير طرح  ، جزئيات علمي  پيشرفت كار طرح و يا    

كارفرما نافي نظارت داخل دانشگاه      در هر صورت نظارت علمي       . تامين نظر كارفرما مطابق قرار داد مي باشد       

  .نمي باشد و برعكس

     همسؤوليت امور مالي طرح بر عهده مدير طرح بوده و نظارت مالي بـر عهـده معاونـت پژوهـشي دانـشگا                     ) ج

  .مي باشد

  

   : مالكيت مادي و معنوي طرح-9ماده 

مالكيت معنوي نتايج پژوهش متعلق به مدير طرح و همكارانش است و چنانچه نتـايج پژوهـشي قابـل                   ) الف

 به نام مدير طرح و همكاران دانشگاه ثبت شود و چنانچه قابل ثبت نباشـد اعتبـار علمـي آن                     بايدثبت باشد   

 مقالـه   ، سـمينار  ،ارائه نتايج پژوهش به صـورت سـخنراني       . انش محفوظ خواهد بود   براي مدير طرح و همكار    

ذكر نام دانشگاه به عنوان محل      . مي باشد هماهنگي دانشگاه مجاز    با   مدير طرح و همكاران      توسط... كامل و   

  . به عنوان منبع تامين مالي الزم مي باشدانجام تحقيقات و نام كارفرما



 ١٠

پروژه هـاي توسـعه اي كـه منجـر بـه            .  پژوهشي در اختيار كارفرما و دانشگاه است       حق استفاده از نتايج   ) ب

مي گردد يا پروژه هايي كه اجراي نتايج آن منجر به منـافع مـادي جنبـي مـي شـود،                     ) انبوه(توليد صنعتي   

ر منافع مادي كسب شده توسط دانشگاه متعلق به مدير طرح، همكاران، دانشگاه و مواردي كه در قرارداد ذك                 

  .شده است مي باشد

  

   : طرحهاي محرمانه-10ماده 
و بر بررسي پيشنهاد طرح، كنترل پروژه و مراحل اختتام طرحهاي محرمانه مطابق اين آيين نامه نبوده         ) الف

و اين گونـه طرحهـا مـستقيماً از طريـق معـاون       اساس مقررات مربوط به طرح هاي محرمانه انجام مي شود           

  .ي شوندپژوهشي دانشگاه پيگيري م

  .گزارشات اين طرحها محرمانه تلقي مي شود) ب

  

   : خاتمه طرح-11ماده 
  .در صورت احراز كليه شرايط زير طرح خاتمه يافته تلقي مي شود

  ارائه گزارش هاي مرحله اي و نهايي مطابق فرمت تعيين شده) الف

  قراردادمندرج در انجام تعهدات مبني بر كتبي كارفرما تأييد) ب

   چكيده طرح مطابق فرمت تعيين شده جهت درج در كارنامه پژوهشي دانشگاهارائه) ج

  تچارچوب شرايطي كه پيش بيني شده اسسخ قرارداد در اقاله يا ف) د

  عدم امكان ادامه طرح بر اساس شرايط پيش بيني شده) ه

  

    : گزارش هاي مرحله اي و نهايي- 12ماده 
  .ه، روش كار، نتايج، بحث و مراجع باشدگزارش نهايي بايد شامل خالصه، مقدم) الف

در صـورتيكه   .  مطابق فرمت تعيين شده از طرف كارفرما بصورت تايپ شـده تهيـه شـود               بايدگزارش ها   ) ب

 پژوهـشي تعيين شده بـراي گـزارش هـاي         گزارش مطابق فرمت    كارفرما فرمت مشخصي تعيين نكرده باشد       

  .دانشگاه تهيه شود



 ١١

يـك نـسخه از آنهـا در پرونـده          . يي بايد حداقل در دو نسخه تحويـل گـردد         گزارش هاي مرحله اي و نها     ) ج

  .و يك نسخه براي كارفرما ارسال خواهد شدنگهداري مربوط در حوزه معاونت پژوهشي 

  

  :  و حل اختالف فسخ قرارداد-13ماده  
  .يردفسخ قرارداد بايد با توجه به مفاد قرارداد منعقده بين كارفرما و دانشگاه صورت گ) الف

  .طرفين قرارداد مي توانند با توافق يكديگر، قرارداد را اقاله يا تفاسخ نمايند) ب

مدير طرح، حق فسخ قرارداد را ندارد و چنانچه امكان ادامه طرح را بـراي ايـشان وجـود نداشـته باشـد،                       ) ج

  .ام شودرسانيده تا نسبت به درخواست فسخ قرارداد، اقدالع كارفرما و دانشگاه مراتب را به اط

چنانچه فسخ قرارداد مستند به مدير طرح باشد، نامبرده مسئول پرداخت كليـه خـسارت هـاي ناشـي از                    ) د

  .فسخ قرارداد مي باشد و محاسبه خسارت ها به تشخيص كارفرما و دانشگاه خواهد بود

بوجود آيـد، حـل   چنانچه در مورد اجراي قرارداد و مقررات مربوط به طرح، اختالفي ميان طرفين قرارداد       ) ه

اختالف بر عهده هيأت سه نفره اي مركب از نماينده كارفرما، نماينده مدير طرح  و نماينده دانشگاه خواهـد                    

   .بود و نظر اكثريت اين هيأت براي اطراف قرارداد، الزم االتباع است

  

   تصويب: 14ماده 
رسـيد و در جلـسه      دانـشگاه   پژوهـشي    شـوراي    تصويب به    24/4/85 ماده در جلسه مورخ      14اين آيين نامه در     

 سـال الزم االجـرا      2 به مدت    يبه صورت آزمايش   شد و از تاريخ تصويب       ييدتأ شوراي دانشگاه  1386/ 7/ 2مورخ  
  .مي باشد

  
  
  


