
 باسمه تعالی

 

 سازمان اورژانس کشور قرارداد طرحهاي پژوهشی

 

 

 طرفین قراردادماده يك : ـ 

د  ــد.......... متولـفرزنآقای/خانم: ....................     رف اول  و ـوان طـبه عنسازمان اورژانس کشور اين قرارداد مابين   

ـ  .........  شناس ـ  نامه بـ ـ  ه شـ ـ  ماره .........   صـ ـ  ادره از .......    دارای مـ ـ  درك تحـ ـ  صيلي ................   نـ ـ  شاني بـ ه   ـ

........ ............... 

ردد و                  ـ يگـ د مـ ر منعقـ شماره تماس :  ..............            که از اين پس طرف دوم ناميده ميشود از طرف ديگ  

طرفين با امضای اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجرای کامل و تمام مفاد آن ميدانند و در اجرای 

 ن عذر عدم اطالع پذيرفته نيست.  اـپيم،مفاد اين 

 

 موضوع قراردادماده دو: ـ 

 "............................................................................................................"اجرای طرح پژوهشي تحت عنوان 

..    صورتجلسه  .................    مورخ ...............  د  .......ـ ابق بنـ مطسازمان اورژانس کشور که توسط شورای پژوهشي 

 است.شماره  .................. به تصويب رسيده ه ب

 

 ماده سه :قرارداد مدتـ 

 .  مدت انجام موضوع اين قرارداد ............. ماه بوده و از تاريخ ..............  شروع و در تاريخ.......... مي  خاتمه  پذيرد

 

 ماده چهار: مبلغ قرارداد و نحوه ي پرداخت-

و به  قانوني مبلغ کل اين قرارداد  به عدد  ................   و به حروف ...............   مي باشد که پس از کسر کسورات 

 خواهد شد.ر به پژوهشگر پرداخت ـشرح زي

 

يد       %20الف(  تاي به عنوان پيش پرداخت، پس از  کل قرارداد  بل     از مبلغ  قا ــار قرارداد  پيش نويس طرح و امضـ

شد. در قبال مبلغ مذکور   شگر اخذ     %100پرداخت مي با ضمانت از پژوه هزينه ی پيش پرداخت طرح به عنوان 

 مي گردد و در صورت عدم انجام تعهدات پژوهشگر ضمانت مذکور به نفع سازمان ارژانس کشور وصول مي گردد.

 از کل کار پرداخت خواهد شد. %70انجام از مبلغ کل پس از ازائه ی  %30ب(  

 يد شورای پژوهشي پرداخت خواهد شد:از مبلغ کل پس از ارائه ی موارد زير با تاي %50ج( 



 آن .   CDنسخه از گزارش نهايي صحافي شده به همراه دو  -1

خريداری پژوهشگر متعهد مي گردد وسايل ، در صورت خريد وسايل غير مصرفي مندرج در پيش نويس طرحـ  2

 ا فاکتور مربوطه را به طرف اول تحويل نمايد.ـشده همراه ب

، ســازمان اورژانس : پس از پايان هريك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر1تبصــره 

شور   مجاز است نسبت به لغو قرارداد اقدام نموده و مطالبات پژوهشگر و تضمين موضوع قرارداد را به نفع خود  ک

 ه اعتراض را از خود سلب مي نمايد.ـر گونـضبط نمايد و پژوهشگر حق ه

 

 

 

 سازمان اورژانس کشورمعاونتپژوهشي ءمجری طرح                                        محل امضا ءمحل امضا     

 

 

 

 ماده پنج: تعهدات پژوهشگر-

سط    ضوع علمي اين قرارداد تو سئوليت کمي، کيفي و انجام   انجام فعاليت های مرتبط با مو شگر و پذيرش م پژوه

 به موقع پژوهش

ستفاده بهينه از       شگر قرار مي دهد و ا شي در اختيار پژوه رعايت امانت و حقظ اموال و مدارکي که معاونت پژوه

 آن برای انجام موضوع قرارداد.

به عنوان تضمين حسن انجام پژوهشگر مي بايست معادل کل قرارداد، تضمين مورد قبول سازمان اورژانس کشور      

 تعهدات تسليم نمايد. بديهي است تضمين مربوط پس از پايان قرارداد عودت داده مي شود.

 ژوهشگر مي بايست در قبال اموال تحويلي تضمين مورد قبول سازمان را تسليم نمايد.

ه اشخاص حقيقي يا حقوقي عدم ارائه اسنناد و مدارك و اطالعاتي که به مناسبت انجام پژوهش کسب مي نمايد ب

 غير، مگر با کسب اجازه ی کتبي از طرف اول. در غير اين صورت تضمين موضوع قرارداد ضبط خواهد شد.

 ايجاد امکانات الزم و تسهيالت قابل قبول جهت نظارت علمي توسط نمايندگان معاونت پژوهشي و ناظرين طرح.

 ندارد.ضوع قرارداد را به غير پژوهشگر حق واگذاری تمام يا قسمتي از تعهدات مو

ــپژوهشگر متعهد ميگردد حسب درخواست معاونت پژوهشي در هر زمان از اجرای طرح گزارش مکت وب از ـــ

 ونگي پيشرفت مراحل اجرايي را جهت ارائه به شورا در کمتر از يك هفته آماده و تحويل دهد.ـچگ

شورا ميتواند بصورت يکطرفه  ، لي تأخير ايجاد شودچنانچه در اجرای موضوع قرارداد بدون عذر موجه و اطالع قب

ت ـــف اســـطرح تحقيقاتي را لغو يا معلق نموده و خسارات وارده را دريافت نمايد و در اين صورت پژوهشگر موظ

 ه تسويه حساب با معاونت پژوهشي اقدام نمايد و از تحميل هر گونه هزينه اضافي اجتناب نمايد. ـسبت بـن



از کل هزينه  %2تاخير ماه  1ازای هر اول به درصورت توافق طرف طرح، رارائه گزارش نهايي دتاخير در صورت   

شد.     سر خواهد  سری  قابل ذکر است ک به نفع  و کل هزينه معادل يك ماه تاخير محاسبه ماه هم از يك ر کمتک

 ضبط خواهدشد. پژوهشي سازمان اورژانس کشور معاونت 

دی ـه تعهـا هيچگونـموضوع قرارداد به عهده پژوهشگر است و اين قرارداد مطلقکليه هزينه های مربوط به اجرای   

 کند.   نمي ايجاد سازمان اورژانس کشور ر از پرداخت مبلغ قرارداد برای ـغي

، رحـپژوهشگر موظف است بنا به صالحديد شورای پژوهشي در جلسه ای مبني بر ارائه و دفاع از گزارش نهايي ط  

 ساند.ا حضور بهم رـرأس

 باشد .هرگونه حقوق مادی و معنوی حاصل ازاين طرح متعلق به طرف اول مي  

 

 ماده شش: حل اختالف-

الطرفين بررسي ی به عنوا ن داو ر مرضسازمان  در صورت هر گونه اختالف بين طرفين موضوع از طريق رياست 

 در غير اين صورت موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيری خواهد شد.،خواهدشد 

 

 ماده هفت: قانون حاکم بر قرارداد-

 اين قرارداد از هر نظر تابع قوانين جمهوری اسالمي ايران مي باشد.

 

 

 

 سازمان اورژانس کشورمعاونتپژوهشي  ءمحل امضا                           مجری طرح ءمحل امضا                    

 

 

 

های  آن دارای اعتبار يکسان و برابر و نسخه ه تنظيم گرديده و کليه نسخ 3در تبصره و  1، ماده  7اين قرارداد در

 پس از امضای طرفين الزم االجرا مي باشد.

 

   

 

 سازمان اورژانس کشورمعاونتپژوهشي  ءمحل امضا                           مجری طرح ءمحل امضا                    

 

 

 



مطابق ســـازمان اورژانس کشـــور اين قرارداد به دليل درخواست مجری و بر اساس موافقت شورای پژوهشي 

 ........تمديد شد.يخ  .........صورتجلسه   .................    مورخ.................      به شماره.................   تا تاربند................     

 

 

 سازمان اورژانس کشورمعاونتپژوهشي  ءمحل امضا                                                                 

 

 

 

 

مطابق ســـازمان اورژانس کشـــور اين قرارداد به دليل درخواست مجری و بر اساس موافقت شورای پژوهشي 

 . شدتمديد تا تاريخ  ................. .......      به شماره.................  صورتجلسه   .................    مورخ..........بند................     

 

 

                                                                                 

 سازمان اورژانس کشورونتپژوهشي معا ءمحل امضا                                                                          
 


