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قرارداد انجام طرح پژوهشي
**********************
به ا ستناد موافقت  ...............................جل سه شوراي پژوه شي دان شگاه در تاريخ  .......................اين قرارداد بين دان شگاه هنر ا سالمي
تبريز كه از اين پس دان شگاه ناميده مي شود از يك طرف و خانم  /آقاي  ………………….ع ضو هيات علمي دان شگاه هنر ا سالمي
تبريز كه از اين پس مجري ناميده ميشوند از طرف ديگر منعقد ميگردد.
ماده :1موضوع تحقيق عبارتست از:
به فارسي:
به التين:
كه شرح تفصيلي موضوع تحقيق و اهداف و هزينه هاي پيش بيني شده و مشخصات مجري و همكاران در فرم پرسشنامه پيوستي
قرارداد پژوهشي حاضر ذكر شده است.
ماده :2مدت و مراحل انجام كار:
 -1مدت پيشبيني جهت اجراي كامل طرح و ارائه گزارش نهايي .......ماه از تاريخ  .............لغايت  ..........مي باشد.
 -2در صورتيكه بنا به داليلي مجري نتواند در مدت زمان پيش بيني شده اجراي طرح را به پايان بر ساند مدت مزبور با درخوا ست و
بيان علل تاخير توسط مجري با شرايط زير تمديد خواهد شد:

شرايط تمديد و لغو قرارداد:
 -1-2مرحله اول بعد از اتمام مدت زمان قرارداد با درخواست مجري و تائيد مديريت پژوهش و فناوري 6 :ماه
-1-2مرحله دوم بعد از اتمام مدت زمان تمديد  6ماهه اول با درخواست مجري و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه 6 :ماه
-1-2مرحله سوم بعد از تمديد دو مرحله قبلي با درخواست مجري و ارائه مدارک مستدل و كافي و تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه 6 :ماه سوم
-1-2مرحله چهارم بعد از تمديد  18ماهه :لغو قرارداد
ماده :3اعت بار پيش بيني شدددده كل قرارداد بالغ بر  ..............................................................ر يال در چارچوب آخرين آئين نا مه اجرايي

طرحهای پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز بوده كه شرح و جزئيات آن در بندهاي  12الي  15پرسشنامه پيوست قيد شده است.
تبصره  -1پرداخت حقالتحقيق مجري و همكاران و دستياران طرح با توجه به ارائه گزارش و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه طبق
فازبندي پيش بيني شده در پرسشنامه پيوست پس از كسورات قانوني انجام خواهد گرفت.
تبصره  -2دانشگاه مي تواند در صورت ارائه گزارش طرح و انجام موفقيت آميز آن در موعد مقرر ،افزايشهاي ناشي از نوسانات نرخ
حقالتحقيق و نوسانات هزينهها و نيز ساير هزينههاي پيشبيني نشده در صورت تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه به منظور رضايت از
انجام طرح و در صورت وجود اعتبار پژوهانه در چارچوب آخرين آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز پرداخت
نمايد.
تبصره -3در صورت تاخير بيش از  %30فرصت زماني در هر فاز ،حق الزحمه فازها در صورت دفاع و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه نيز
بعد از اتمام كامل طرح پرداخت خواهد شود .اين مصوبه تعهد مجري در خصوص ارائه گزارش پيشرفت فازها در زمانهاي پيش بيني شده
در پرسشنامه را نقض نميكند( .شوراي پژوهشي )88/06/25 -119
تبصره  -4در كليه پرداختهاي هزينه هاي پرسنلي در چارچوب آخرين آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز
حسن انجام كار كسر و طبق آئين نامه مذكور در هنگام تسويه حساب نهايي ،تمام كسورات پرداخت خواهد شد.

تعهدات مجری
ماده :4مجري طرح تعهد مي نمايد اجراي طرح را در كمال دقت و صداقت با رعايت استانداردهاي علمي به انجام رسانيده و گزارشهاي
مراحل اجراي طرح الزم را تهيه و ارائه نمايد بطوريكه در چارچوب ضوابط و مقرات و مفاد قرارداد جوابگوي عملكرد خود و همكاران
اجرايي طرح در قبال دانشگاه باشد.

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح

مديريت امور پژوهش و فناوري
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تبصره :در صورتيكه در طول مدت اجراي طرح تغيير يا تغييراتي در همكاران طرح پيش آيد با پيشنهاد مجري و در صورت تصويب
شوراي پژوهشي دانشگاه در چارچوب آخرين آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام تغييرات امكانپذير
خواهد بود.
ماده :5اگر انجام طرح در مرحله اي از پيشددرفت آن و يا بعد از اجراي كامل طرح به اختراع وسددايل و دسددتگاههاي جديد يا اكتشدداف و
كشف روشهاي نوين و يا هرگونه انتشار كتاب و يا تحصيل حقوقي بيانجامد حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصله و درآمد
حاصدل كامال متعلق به دانشدگاه بوده و دانشدگاه مي تواند قسدمتي از درآمد حاصدله را مطابق تصدميمات شدوراي پژوهشدي به طرح
دهندگان پرداخت نمايد.
ماده :6كليه كاالهاي غير مصدددرفي (لوازم و تجهيزات و كتب و غيره) مورد نياز طرح كه از محل اعتبار طرح تهيه ميشدددود جزو اموال
دانشگاه محسوب شده و مجري طرح از لحاظ حفظ و نگهداري و استفاده صحيح و اعاده و تحويل به موقع آنها به دانشگاه مستقيما
مسددديوليت دارد و در اين مورد بايسدددتي مطابق نظر مديريت امور پژوهش و فناوري اقدام نمايد .مديريت امور پژوهش و فناوري
تجهيزات خريداري شده از محل طرح را بعد از انجام طرح در اختيار دانشكده مربوطه قرار خواهد داد ولي در عين حال مديريت امور
پژوهش و فناوري اختيار نحوه استفاده از تجهيزات مذكور را براي خود حفظ مينمايد.
ماده :7مجري طرح تعهد مي نمايد كه گزارش پيشدددرفت كار تحقيقاتي خود را در پايان هر مرحله و گزارش نهايي را در خاتمه طرح به
همراه ساعات كار انجام يافته در هر مرحله پس از تأي يد شوراي دان شكده جهت برر سي و ت صويب در شوراي پژوه شي دان شگاه به
مديريت امور پژوهش و فناوري ارسال نمايد.
تبصره :در صورتي كه فاصله زماني پيش بيني شده براي تحويل گزارش فازها بيشتر از  12ماه باشد مجري موظف است هر شش ماه
نسبت به ارائه گزارش مكتوب اقدام نمايد.
ماده :8مجري تعهد مينمايد كه ا سناد هزينه طرح را در چارچوب آئين نامه اجرايي طرحهای پژوه شي دان شگاه هنر ا سالمي تبريز

تهيه و تنظيم و در موعد مقرر (در پايان هر مرحله و نيز پايان سال مالي) به دانشگاه تسليم نمايد و در رفع اشكاالت احتمالي اسناد
هزينه همكاري الزم را با مديريت امور پژوهش و فناوري معمول دارد.
ماده :9مأموريتهاي پيش بيني شده براي مجري و همكاران و پرسنل با صدور حكم مأموريت صرفا براي رفع غيبت از طرف دانشكده و
تأييد معاون آموزشي ،پژوه شي و فناوري انجام ميگيرد الزم است مجري طرح گزارش انجام مأموريت خويش و گزارش مأموريتهاي
همكاران اجرايي و پرسنل طرح را بعد از تأييد به مديريت امور پژوهش و فناوري ارسال نمايد.
ماده :10مجري طرح ملزم به انجام يا تامين نظرات داور يا داوران منتخب شوراي پژوه شي دان شگاه در گزار شات خواهد بود (.شوراي
پژوهشي )88/03/17-116
ماده :11مجري طرح ملزم به انجام تعهدات در چارچوب آخرين آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز خواهد
بود.

تعهدات دانشگاه
ماده :12دان شگاه متعهد ميگردد هزينه هاي پيش بيني شده در پر س شنامه طرح پژوه شي را طبق فازبندي هاي پيش بيني شده در
صورت رعايت زمانبدي از طرف مجري ،در سرر سيد از محل اعتبارات پژوهانه مجري و همكاران پرداخت نمايد .و با توجه به هزينه
هاي طرح در مراحل مختلف با درخوا ست كتبي مجري در مراحل اجرايي طرح مبلغي را ب صورت تنخواه گردان در اختيار او قراردهد
و با رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوطه با مجري رفتار نمايد.
تبصره -تنخواه گردان در پايان انجام هر مرحله و در پايان سال مالي تسويه حساب خواهد شد.

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح

مديريت امور پژوهش و فناوري
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ماده :13در صورتيكه گزارش ارائه شده مجري در شوراي پژوه شي مورد قبول واقع ن شود و يا به هر دليلي شوراي پژوه شي ت صميم
برتوقف و مختومه شدن طرح بگيرد و يا مجري طرح با ارائه داليل توجيهي خواهان مختومه شدن طرح شود تكليف هزينههاي انجام
يافته و وجوه پرداخت شده به مجري در چارچوب آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز خواهد بود.
ماده :14ارزيابي نهايي طرح :ارزيابي نهايي و انجام تعهدات و داوري طرح در چارچوب آخرين آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشییي
دانشگاه هنر اسالمي تبريز خواهد بود.

ماده :15با در نظر گرفتن ميزان فعاليتهاي پژوهشي مجري و همكارانش در هر ترم تحصيلي كل فعاليت پژوهشي هر كدام از آنان نبايد
از حد ن صاب مقرر (  60ساعت در ماه ) تجاوز نمايد در جهت رعايت مفاد اين بند و براي آنكه م سيولين دان شكده در جريان ميزان
فعاليتهاي پژوهشددي مجري و همكار ان اجرائي قرارداشددته باشددند الزم اسددت مجري تعداد سدداعات كار پيش بيني شددده براي خود و
همكاران را قبل از شروع هر ترم تحصيلي به رياست دانشكده متبوع خود گزارش نمايد .مسيوليت مديريت امور پژوهش و فناوري در
اين مورد نهايتا به اعالم ميزان فعاليت افراد فوق الذكر به دانشكده هاي مربوطه در آغاز هر ترم محدود مي شود.
تب صره  :در صورتي كه مجري يا همكاران طرح كمتر از واحدهاي موظف خود فعاليتهاي آموز شي دا شته با شند ك سري واحدهاي
موظف در مدت زمان اجراي هر مرحله ،از كل ساعات پژوهشي نامبردگان كسر و مابقي طبق مقررات اين قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده :16باالترين مرجع ذيصالح جهت بررسي و تشخيص و تصمي صم گيري در مراحل و موارد مختلف اجراي طرح و ساير موارد پيش
بيني ن شده در اين قرارداد و موارد اختالف ،شوراي پژوه شي دان شگاه ا ست و ت صميمات متخذه در آن كه در چارچوب ضوابط و
مقررات و دستورالعملهاي وزارتي و مصوبات دانشگاه باشد براي مجري الزم االجرا است.
ماده :17ماليات وكسورات قانوني برعهده مجري طرح خواهد بود.
ماده :18بعد از ام ضاء قرارداد مابين مجري طرح و دان شگاه يك ن سخه از آن تو سط مديريت امور پژوهش و فناوري به مجري ابالغ مي
شود .الزم است مجري حداكثر ظرف مدت يك هفته شروع طرح را كتبا به مديريت امور پژوهش و فناوري اطالع دهد.
ماده :19اين قرارداد در  19ماده با قبول كليه مفاد آن و همراه با پرسددشددنامه پيوسددتي در  3نسددخه منعقد گرديد و هر  3نسددخه حكم
واحد دارد.
مدير پژوهش و فناوری

مجری

دكتر ........

نسخهها:
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مجري طرح
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نكته :لطفا هنگام پركردن فرم ،شكل و ساختار فرم(فونت و جدولها) را تغيير ندهيد
 -1خالصه اطالعات طرح پژوهشي
 -1-1عنوان طرح به زبان فارسي:
 -1-2عنوان طرح به زبان انگليسي:
 -1-3نوع طرح * :بنيادي

كاربردي

توسعهاي

(با دابل كليك روي مربع امكان تيك زدن وجود دارد)

 -1-4اعتبار كل مورد درخواست از دانشگاه:
 -1-5ميزان جذب اعتبار از سازمانهاي ديگر توسط دانشگاه:
 -1-6مدت اجراي طرح(به ماه):
تاريخ اتمام طرح:

 -1-7تاريخ شروع طرح:
-2مراحل تصويب و ابالغ
مرجع تصويب كننده

محل امضاء مقام مسئول

تاريخ تصويب

شوراي پژوهشي دانشكده
شوراي پژوهشي دانشگاه
تاريخ ابالغ (شروع طرح)
 -3مشخصات مجري طرح
 -3-1نام و نام خانوادگي:
 -3-2نام دانشكده:
 -3-3نوع استخدام:

رسمي

 -4-3مرتبه علمي:

مربي

پيماني
استاديار

موارد ديگر
دانشيار

استاد

تلفن محل كار:
محل امضاء:
 -3-4مدارك علمي و سوابق تحصيلي مجري طرح به ترتيب ( از كارشناسي ارشد به باال)
مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي و تخصصي

كشور

دانشگاه

سال دريافت

 -4انتشارات مهم علمي طرح دهنده يا طرح دهندگان

*  -طرح بنيادي پژوهشي است كه عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي دانش و علم بدون در نظر گرفتن استفاده عملي خاص براي كاربرد آن انجام ميگردد .هر چند ممكن است نتايج حاصل از اين پژوهش در نهايت در آينده
نزديك يا دور براي حل مسائل خاصي بكار گرفته شود.
ــــ طرح كاربردي پژوهشي است كه استفاده عملي خاصي براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته مي شود و هدف از اجراي آن به كارگيري دانش و فن آوري موجود جهت حل مسائل معين و از پيش تعيين شده ميباشد كه
غالباً جنبه تئوري– تجربي دارد.
ـ طرح توسعه اي پژوهشي است كه عمدتاً جنبه تجربي داشته و هدف آن به كار گيري دانش فني به منظور ايجاد ،ساخت و يا تكميل و بهبود مصنوعات ،وسايل ،سيستمها با روشهاي مفيد ميباشد .اين گونه طرحها در نهايت
منجر به نوع آوري يا بهبود در روشها ،مكانيزمها ،دستگاهها ،و محصوالت منجر ميشود.

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح
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 -5مشخصات مجري و همكاران اصلي طرح:
 -5-1مشخصات فردي
نام و نامخانوادگي

 -5-2مشخصات
نام و نامخانوادگي

محل اشتغال

سمت در طرح

مدرك

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

تكميلي (تكميل اطالعات ضروري مي باشد)

كد ملي

شماره حساب

نام بانك

رايانامه

تلفن همراه

 -6طرحهاي پژوهشي در دست اجرا يا اجرا شده توسط مجري و همكاران اصلي
عنوان طرح

سازمان سفارش دهنده

سمت در طرح

نام و نام

وضعيت

طرح

خانوادگي

 -7اطالعات مربوط به دستاوردهاي نهايي
 -1-7دستاورد نظري طرح پاسخگوي كداميك از نيازهاي جامعه ميباشد؟
 -2-7طرح در راستتتاي كدام يك از بندهاي طرح جامع دانشتتكدهشدانشتتگاه يا ستتند توستتعه هنر مصتتوب شتتوراي عالي
انقالب فرهنگي مي باشد؟
 -3-7چنانچه فعالً كاربردي براي طرح پيشبيني نمي شود كاربرد آن در آينده چگونه خواهد بود؟
 -4-7چه موسساتي (اعم از دولتي و غير دولتي) ميتوانند از دستاورد طرح استفاده نمايند؟

 -8سازمانهاي دولتي يا خصوصي كه با طرح همكاري دارند :
نام سازمان

نوع و ميزان همكاري

نام مسئول و امضاء

نحوه هزينه

 -9سازمانهاي دولتي يا خصوصي كه مي توانند در تأمين مالي طرح مشاركت كنند:
نام سازمان

ميزان تأمين اعتبار

نام مسئول و امضاء

نحوه هزينه

 منظور از وضعيت طرح درحال اجرا بودن ،تمام شدن و نا تمام بودن طرح است

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح

مديريت امور پژوهش و فناوري

اداره كل پژوهش و فناوري ( قرارداد و پرسشنامه طرح پژوهشي ) 7 . . .
10ت مشخصات ساختاري طرح
 1-10ت عنوان طرح:

 2-10ت واژه هاي كليدي طرح:

 3-10ت ضرورت و بيان دقيق مساله تحقيق(با ذكر منابع):

 -4-10تعريف عملياتي واژه ها و مفاهيم طرح:

 5-10ت اهداف(اصلي و فرعي) طرح:

 -6-10سواالت مشخص محوري و بنيادي طرح:

 7-10ت فرضيات ش نظريات طرح:

 -8-10سوابق و پيشينه پژوهشي
طرح حاضر كدام

طرح(آيا نمونه هاي مشابه و مسبوق به سابقه وجود دارد يا نه؟ وجوهات اشتراك و افتراق آنها در

است؟)

 -9-10مباني نظري طرح:

(:مشخصاً از كدام يك از مكاتب علمي ،فلسفي يا حوزوي و يا علوم اجتماعي براي تبيين روند تحقيق استفاده

مي شود).

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح

مديريت امور پژوهش و فناوري

اداره كل پژوهش و فناوري ( قرارداد و پرسشنامه طرح پژوهشي ) 8 . . .

 -10-10روش شناسي پژوهشي

طرح(مشخصا فرآيند مطالعه و تحليل و تفسير و يا اسلوب آزمايشگاهي و ميداني را شرح دهيد):

 -1-10-10عرصه هاي ميداني و آزمايشگاهي طرح:

 -2-10-10جامعه آماري و مدل هاي تحليل رياضي طرح:

 -3-10-10ابزارهاي گردآوري و تدوين اطالعات و داده هاي طرح:

 11-10ت خالصه اي مراحل

اجرايي و فرآيند انجام طرح (از تدوين اطالعات تا آزمون نظريات و فرضيات و استنتاج نهايي و تفسيرهايي

كه پيش بيني مي شود):

 - 12-10دستاوردها و رهيافت هاي پژوهشي طرح

(طرح چه دستاوردها و نو آوري هايي خواهد داشت؟ )

 -13-10محدوديتها و موانع احتمالي تحقيق:

 -14-10منابع و كتابشناسي طرح:

 -15-10نحوه ارائه نتايج طرح
 مجري متعهد مي شود گزارش نهايي به همراه مقاله را به عنوان خروجي طرح تحويل اداره پژوهش نماييد.

 -16-10پيشبيني تعداد رسالههاي ارشد و دكتري حاصل از طرح:

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح

مديريت امور پژوهش و فناوري

اداره كل پژوهش و فناوري ( قرارداد و پرسشنامه طرح پژوهشي ) 9 . . .
 – 11شرح خدمات و برنامه زمانبندي

طرح :پيشبيني مدت زمان اجراي طرح بشرح جدول زير به مدت:

مرحله

توضيح هر مرحله

مدت

ماه از تاريخ:

جدول زماني به ماه

مرحله

2

1

4

3

5

7

6

9

8

10

11

12

تا تاريخ:

مالحظات

 – 12هزينه پرسنلي پيش بيني شده با ذكر مشخصات كامل ،ميزان اشتغال و حقالتحقيق:
مسئوليت

نام و نامخانوادگي

ميزان ساعت كار در مرحله

1

2

4

3

5

6

جمع كل

حقالتحقيق

ساعات

(به ازاي هرساعت)

جمع به ريال

مدت زمان هر مرحله (ماه)
مجري ()1
همكار اصلي1
همكار اصلي2
ساير همكاران
داور
جمع
 -13تجهيزات مورد نياز و هزينه آنها:
 -13-1فهرست آن قسمت از وسايل و تجهيزات كه در محل اجراي طرح موجود است :
رديف

دانشكده

نام وسايل و تجهيزات و آزمايشگاه

مجوز استفاده

مالحظات

(امضاء رياست دانشكده)

1
2
 -13-2فهرست وسايل و مواد مورد نياز طرح كه بايد از محل اعتبار طرح از داخل يا خارج از كشور خريداري شود:
رديف

نام تجهيزات غير مصرفي

تعداد

قيمت ريالي يا ارزي

قيمت كل ريال يا ارز

مرحله مصرفي

1
2
به يورو:

جمع هزينههاي تجهيزات غيرمصرفي به ريال :
 -14پيشبيني هزينه مسافرتهاي احتمالي
مقصد

تعداد مسافرت

مرحله طرح

نوع وسيله نقليه

تعداد افراد

هزينه(ريال)

جمع هزينههاي مسافرت

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح

مديريت امور پژوهش و فناوري

اداره كل پژوهش و فناوري ( قرارداد و پرسشنامه طرح پژوهشي ) 10 . . .

( ريتتتتتتتتتتتتال )

 -15هزينههاي ديگر مربوط به طرح
هزينههاي چاپ و تكثير
هزينه جستجوي اطالعات ،تهيه نشريات ،كتب و مقاالت مورد لزوم
هزينه اقالم مصرفي
ساير هزينهها (لطفاً نام ببريد)
جمع هزينههاي ديگر
 -16جمع هزينههاي طرح
هزينهها

ارز(يورو)

ريال

جمع هزينههاي پرسنلي (رديف )12
جمع هزينههاي وسايل و مواد (رديف )13
جمع هزينههاي مسافرت (رديف )14
جمع هزينههاي ديگر (رديف )15
جمع كل هزينهها

 -17تعهد اخالقي مجري طرح(اظهارنامه)
اينجانب با اطالع كامل از رويه ها و ضوابط ارائه طرح ،اين پرسشنامه را تكميل و كليه مندرجات آن را تاييد مي نمايم .مسيوليت وجود
هرگونه نقص يا اشتباه در پيشنهاد ارائه شده بر عهده اينجانب بوده و متعهد مي شوم كه اين طرح قبال در داخل و خارج كشور انجام
نشده و با ه يچ يك از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي تحت راهنمايي مجري و همكاران هم پوشاني نمي بايست داشته
باشد و همچنين بطور همزمان نيز براي موسسات ديگر جهت حمايت ارائه نگرديده باشد.
مجري طرح:
نام و نام خانوادگي
همكار(ان) طرح:
نام و نام خانوادگي

نسخهها:

امورمالي

مجري طرح

مديريت امور پژوهش و فناوري

