
  قرارداد تحقيقات صنعتي
  مقدمه 

........ در تاریخ  ............. .....این قرارداد بین ........... .................................................. بـه   ......................................
.............نمایندگی آقاي  ) شود که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می(رف از یکط ......................................

 مـدیریت همکاریهـاي علمـی،   ، .………………آقـاي   بـه نماینـدگی   ……………… مؤسسهو 
بر طبـق مقـررات و    ، واز طرف دیگر) شود نامیده می مؤسسهکه در این قرارداد ( مؤسسه و فناوري صنعتی

  . باشند ن قرارداد ملزم به اجراي کلیه مفاد آن میگردد و طرفیشود، منعقد میشرایطی که در ذیل ذکر می
  

  موضوع قرارداد ) 1ماده 
................................ .......................................................................................... .......  

  
  مبلغ قرارداد) 2ماده 

  ريال ..................................
  

   مدت قرارداد) 3ماده 
  ماه  .....................................مدت کل اجراي قرارداد ) الف
.....................................: تاریخ شروع قرارداد) ب .....  

  

   :1تبصره
. ش اسـت درصد قابل افزایش و یـا کـاه   25سقف شرح خدمات و مبلغ قرارداد تا  ،در صورت توافق طرفین

  .مدت قرارداد، در صورت نیاز و توافق طرفین قابل افزایش است
  

   شرح خدمات و مراحل اجرائي) 4ماده 
1- ............................ .................................................. ...................... ................ 
2- .. ................................................................. ................................................ 
3- ........................... .................................................. ....................... ............... 
4- .......................... ................................................................. ........................ 
5- ........................... .................................................. ....................... ...............   

  

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت ) 5ماده 
................................. باغ قرارداد برابرلبکل م ریال بوده و به صورت زیر از سوي کارفرما پرداخت خواهد  ......

  :شد
   سازماندهی وتجهیز اولیه برايدرصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت ) ............ الف
....................................... درصد مبلغ قرارداد پس از انجام  ) ............ب .............   و تائید آن توسط کارفرما ...........
....................................... درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ) ............ پ .............   و تائید آن توسط کارفرما ...........
....................................... درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ) ............ ت .............   و تائید آن توسط کارفرما...........
  

  :2تبصره
بیمه  کسرو کارفرما کل مبلغ قرارداد را بدون  است مؤسسهکلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده پرداخت 
  .نمایدرداخت میپ مؤسسهبه  و مالیات

 
 



  
  : 3تبصره

 2177579004009 به شـماره  رابط خزانه بانک مرکزي  به حسابپرداختی از سوي کارفرما کل وجوه 
  . علم وصنعت ایران واریز خواهد شد مؤسسهبانک ملی شعبه مینو بنام درآمدهاي اختصاصی پژوهشی 

  
  

  :4 تبصره
کسر و نزد کارفرما نگهـداري شـده و در پایـان مـدت     درصد به عنوان حسن انجام کار  10 ،از هر پرداخت

قرارداد و ارسال گزارش نهایی توسط مجري و تأیید آن توسط کارفرما تسویه حساب نهایی صورت خواهـد  
  . پذیرفت

  
   هاگزارش) 6ماده 
...تحقیقاتی خود را در  هايمتعهد است گزارش مؤسسه) الف   . نماید نسخه تهیه و به کارفرما تسلیم ...........
بـر  و اجراي پروژه بوده و الزم است به صورت تایپ و صحافی شده گزارش نهایی شامل تمامی مراحل ) ب

  . اساس ضوابط کارفرما تنظیم و در دو نسخه تحویل گردد
 مؤسسـه ، نظر خود را کتبـا بـه   اياز تاریخ دریافت گزارشات مرحله روز کاري ....... کارفرما ظرف مدت) پ

  . گردد بدیهی است در غیر اینصورت گزارشات تایید شده تلقی می. ایدنم می ماعال
  
  

  هاتاخيرها و خسارت) 7ماده 
در مدتهاي تعیین شده و با شرایط مندرج در این قرارداد نتوانند تعهدات خود  مؤسسهچنانچه کارفرما و یا 
قابل   10کمیته حل اختالف مذکور در ماده د، خسارات زیر پس از طرح و بررسی در نرا به موقع انجام ده
  :محاسبه خواهد بود

  براي ماه اول بدون جریمه  -1
 براي ماه دوم یک درصد ارزش کل قرارداد  -2
 براي ماه سوم دو درصد ارزش کل قرارداد  -3

  
  شرايط فسخ قرارداد ) 8ماده 

ایـن   9ش بینـی شـده در مـاده    با رعایت مراحل پـی د قرارداد را نتوانمی مؤسسهو یا  در موارد زیر کارفرما
  :دنفسخ نمایقرارداد 
  .واگذاري قرارداد به غیر -1
 .قراردادهر یک از طرفین از سوي ، 7تاخیرهاي خارج از حدود پیش بینی شده در ماده   -2

هـاي تاییـد   ، بر مبناي گزارشمؤسسهبه هنگام فسخ قرارداد، نسبت به تعیین میزان کار انجام شده توسط 
، اقدام شده و نسبت به مابقی کار تسویه حساب 10هاي کمیته حل اختالف ماده تصمیمشده قبلی و سایر 

  . قطعی صورت خواهد گرفت
  

  ) فورس ماژور(حوادث قهريه ) 9ماده 
از مسـئولیت   مؤسسـه ناشی از حوادث قهریه مانند سیل، زلزله، آتش سوزي و جنـگ،   هايدر مورد تاخیر

اوال غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیا جلوگیري یا رفـع آن از عهـده    مبراست مشروط بر آنکه اینگونه حوادث
در  .بوده باشدنو همکاران وي در بروز آن موثر  مؤسسهو همکاران وي خارج بوده و ثالثا ترك فعل  مؤسسه

در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمدید مدت و یا خاتمـه دادن آن را   مؤسسهچنین حالتی، 



نسبت بـه تمدیـد و یـا تسـویه     ، هاي الزم و در اسرع وقتکارفرما پس از بررسی. نماید رفرما تقاضا میاز کا
  .قرارداد اعالم نظر خواهد نمود

  
  

  اختالف حلمرجع تعيين خسارت و ) 10ماده 
از سـوي هـر یـک از طـرفین و یـا وقـوع        تاخیر در انجام تعهداتخسارت ناشی از در صورت بروز هرگونه 

نمایندگان طرفین قرارداد و یـک نفـر   اي متشکل از وارد در کمیتهم ،8مذکور در ماده  سخ قراردادشرایط ف
الزم االجـرا   هاي آن کمیته براي طـرفین مورد بررسی و حکمیت قرار گرفته و تصمیم به انتخاب دو طرف،

صـالح  ی ذيمراجـع قضـای   بـه اختالف تعیین تکلیف موارد تشخیص کمیته مذکور، در صورت . خواهد بود
  .گردداحاله می

  

  
   مؤسسهتعهدات ساير ) 11ماده 
ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد تعیین  ،با زمینه تخصصی مربوط، مدیر اجرائی پروژه را مؤسسه) الف

  . و به اطالع کارفرما خواهد رساند
و همکـاران وي   يواجـراي طـرح در اختیـار    اسناد و مدارکی که به منظور  ،اطالعاتدر حفظ  مؤسسه) ب

اهتمام کامل خواهد نمود و به خصوص از افشاي اسناد و مـدارکی کـه رده بنـدي حفـاظتی     گیرد،  قرار می
  .نمایددارند جدا خودداري می

و در ایـن راه از تخصـص کلیـه افـراد و      به کار بـرده تمام سعی خود را در انجام کامل قرارداد  مؤسسه) پ
  . بهره خواهد گرفت مؤسسهرج صالح داخل و یا خاسازمانهاي ذي

در مواردي که استفاده از کارشناسان کارفرما در انجام بهینه موضوع پروژه ضـروري باشـد، مراتـب بـا     ) ت
  .کسب موافقت کارفرما قابل انجام است

  
  تعهدات کارفرماساير ) 12ماده 
در محـل   مؤسسـه دگان هاي الزم جهت تردد و حضور نماین، هماهنگیمؤسسهدر صورت نیاز و اعالم ) الف

  . صورت خواهد گرفتتوسط کارفرما  ،تعیین شده
که در ارتبـاط بـا موضـوع     يکلیه اطالعات، مدارك و طرحهاي موجود ،مؤسسهدر صورت نیاز و اعالم ) ب

   .قرار خواهد گرفت مؤسسهاست در اختیار باشند و براي انجام پروژه مورد نیاز  قرارداد می
نماینـده  بـراي  سیستم هاي موجود و بررسی چگونگی فعالیـت فعلـی آنهـا    و نات امکابازدید از ایط شر) پ

   .گرددفراهم می مؤسسه
  

تبصره و در چهار نسخه تنظیم شده که هر کدام از نسخ حکم واحـد دارد و   ....... اده و م.... این قرارداد در 
  .باشد االجرا می براي طرفین الزم

  
................................................. :آدرس کارفرما .................................................. ................... ..................................  

   .....................................: تلفن کارفرما
  

   ..…………………………… :مؤسسهآدرس 
   .……………………… :مؤسسهتلفن 
  …………………… :نمابر

  
 امضاي طرفین با ذکر سمت اجرائی


