قرارداد حمايت ازپاياننامههاي دانشجويی تحصیالت تکمیلی
كارشناسیارشد/دكتري تخصصی

با عنایت به مصوبة اجالس شمارة  1787مورخ  1393/8/5هيئت محترم عامل سازمان بنادر و دریانوردي تحت

عنوان «دستورالعمل حمایت از پایاننامهها و فعاليتهاي پژوهشي دانشجویي» ،این قرارداد في مابين سازمان بنادر

و دریانوردي با کد اقتصادي  411319577986و شناسه ملي  14000180614به عنوان کارفرما به نمایندگي آقاي

 ............................از یک سو و دانشگاه  .........................با شماره شناسه ملي .................به نمایندگي

خانم/آقاي ...........................با کد ملي ............شماره شناسنامه ............نام پدر .............به عنوان مشاور پژوهش

با شرایط زیر منعقد ميگردد.

ماده  -1موضوع قرارداد:

انجام پایاننامه مقطع  ......................................با مشخصات ذیل:
عنوان فارسي...............................................:

عنوان انگليسي ............................................:

در جهت انجام وظایف تخصصي و حاکميتي کارفرما که توسط دانشجو با همراهي و همکاري استاد راهنما و استاد
مشاور اول بر بستر سامانه علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) انجام ميگردد.

ماده  -2مدت قرارداد:

 -2-1مدت اجراي کامل قرارداد براي پایاننامههاي کارشناسيارشد  12ماه و براي دکتري تخصصي  36ماه ميباشد
که مبناي تاریخ شروع آن پس از تاریخ ابالغ قرارداد ميباشد.

تبصره  :1تمدید مدت قرارداد با ارائه دالیل موجه و درخواست کتبي مشاور پژوهش و موافقت کارفرما تنها براي یک
دوره  ......ماهه امکانپذیر است.

ماده  -3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ این قرارداد بر اساس دستورالعمل حمایت از پایاننامهها و فعاليتهاي دانشجویي مصوب هيئت عامل سازمان
و اصالحيههاي منضم به آن  ...........برابر  ........................................ریال ميباشد و به صورت یکجا پس از اتمام
و تائيد نتایج پژوهش از طریق سامانه علوم تحقيقات و فناوري (عتف) به تفکيک درصد اختصاص یافته براي استاد

راهنما ،استاد مشاور (اول) و دانشجو پرداخت ميگردد.

 30 -3-1درصد از کل مبلغ قرارداد به استاد راهنما 10 ،درصد به استاد مشاور (اول) ،و  60درصد به دانشجو تعلق
خواهد گرفت.

ماده  -4تعهدات مشاور پژوهش:

 -4-1نظارت ،هدایت و مشارکت در تکميل پيشنهاد پژوهشي (پروپوزال)،

 -4-2استفاده از حداکثر توان تخصصي و علمي الزم براي کسب نتایج قابلقبول در مدت قرارداد،

 -4-3بررسي عملکرد و گزارش هر ترم دانشجو و ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع تنگناهاي احتمالي،

 -4-4ارتباط مستمر با نماینده/نمایندگان کارفرما در طول اجراي پيشنهاد پژوهشي جهت بررسي پيشرفت و رفع
مشکالت احتمالي تحقيق با اعمال پيشنهادات علمي و کاربردي،

 -4-5رعایت اصل محرمانه بودن اطالعات ارائهشده توسط کارفرما،

 -4-6بررسي دقيق گزارش نهایي دانشجو و رفع اشکاالت احتمالي،

 -4-7تحویل یک نسخه از گزارش نهایي پایاننامه و فایل  Wordو  Pdfبه سازمان پس از دفاع دانشجو و تصویب
دانشگاه ،به همراه تصویر صورتجلسه دفاع از پایاننامه

 -4-8تحویل یک مقالة مستخرج از پایاننامه موضوع قرارداد به کارفرما -،این مقاله متعلق به کارفرما بوده و مشاور
پژوهش و دانشجو حق ندارد بدون موافقت کتبي کارفرما به هر نحوي این مقاله را در جاي دیگري چاپ کند.

 -4-9الزام درج جمله «این پایاننامه با حمایت و پشتيباني سازمان بنادر و دریانوردي انجام شده است» در
پایاننامه ،مقاالت و کليه دستاوردهاي علمي منتج از پایاننامه.

 -4-10رعایت تمام موارد مندرج در پيشنهاد پژوهشي (پروپوزال) ارائهشده که قبل از انعقاد قرارداد تکميل و به
امضاي طرفين رسيده است،

 -4-11برگزاري سمينار درون سازمان یا برون سازماني در ارتباط با موضوع پایاننامه پس از تحقق بند  7-4و به
تشخيص کارفرما،

 -4-12مشاور پژوهش موظف است براي موضوع قرارداد ،تنها از یک سازمان/شرکت حمایت مالي بگيرد و از انعقاد
قراردادهاي موازي با عنوان یا شرح خدمات یکسان ،در بنادر تابعة کارفرما و یا سازمانهاي دیگر خودداري نماید.

-4-13مشاور پژوهش نميتواند انجام تمام و یا قسمتي از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص/اشخاص ثالث
واگذار نماید.

-4-14کليه هزینه هاي مربوط به اجراي قرارداد نظير هزینه ماموریت ،اسکان و پذیرایي و ایاب و ذهاب بر عهده

مشاور پژوهش بوده و کارفرما هيچگونه تعهدي ندارد.

ماده  -5تعهدات كارفرما:

 -5-1کارفرما متعهد ميشود پس از امضاي قرارداد کل مبلغ قرارداد را به حساب مختص سامانه علوم ،تحقيقات و
فناوري (عتف) واریز نماید.

 -5-2کارفرما متعهد ميشود در حد امکانات موجود و درصورت امکان ،نسبت به ارائه تسهيالت الزم از قبيل
کتابخانه ،اطالعات علمي/فني غيرمحرمانه به مشاور پژوهش همکاري نماید.

 -5-3کارفرما ،عالوه بر مبلغ قرارداد ،هيچگونه پرداخت دیگري تحت موضوع قرارداد به مشاور پژوهش نخواهد

داشت.

-5-4کارفرما هيچگونه تعهدي جهت استخدام و به کارگيري مشاور پژوهش و همکاران آن نداشته و مشاور پژوهش
هيچگونه حق اعتراض و شکایتي در مراجع قانوني از جمله هيات هاي تشخيص و حل اختالف وزارت کار و دیوان
عدالت اداراي را نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نماید.

ماده -6دستگاه نظارت

نظارت بر حسن اجراي قرارداد از طرف کارفرما بر عهده دفتر مطالعات راهبردي ،برنامه ،بودجه و تحول اداري به

عنوان دستگاه نظارت عالي و اداره مطالعات راهبردي و مدیریت دانش به عنوان ناظر تخصصي قرارداد مي باشد.
کيفيت انجام مفاد و مراحل اجراي قرارداد جهت پرداخت مبلغ قرارداد باید به تائيد دستگاه نظارت برسد.

ماده  -7مالیات ،بیمه و ساير حقوق و عوارض قانونی:

پرداخت هرگونه ماليات ،عوارض ،حق بيمه تأمين اجتماعي و سایر حقوق دولتي مربوط به قرارداد و افرادي که در
انجام موضوع این قرارداد فعاليت ميکنند ،در زمان امضاي قرارداد و یا در آینده و همچنين تغييرات آن بر عهده

مشاور پژوهش است.

ماده -8فسخ قرارداد:

 -8-1در صورتيکه براي کارفرما محرز شود مشاور پژوهش در گذشته یا در زمان اجراي قرارداد حاضر ،با دستگاه

اجرایي ،سازمان و یا نهاد دیگري با شرح خدمات موضوع این قرارداد ،قرارداد بسته است ،یا از حمایت مالي برخوردار
گردیده است ،این قرارداد فسخ ميشود.

 -8-2در صورت عدم انجام هر یک از مفاد قرارداد ،کارفرما ابتدا به مشاور پژوهش اخطار ميکند تا حداکثر طي
مدت یک ماه نسبت به انجام تعهد اقدام نماید .در صورت عدم اقدام مناسب در پایان مهلت مقرر قرارداد فسخ و

به مشاور پژوهش ابالغ ميگردد .بدیهي است مشاور پژوهش موظف به جبران کلية خسارات وارده به کارفرما خواهد
بود.

 -8-3چنانچه قرارداد به هر دليلي ناتمام باقي بماند ،هيچگونه وجهي پرداخت نميگردد.

 -8-4در صورت انقضاي مدت قرارداد یا بنا به درخواست کارفرما به هر دليلي ،قرارداد خاتمه ميیابد .در صورتي که
خاتمه بنا به درخواست کارفرما باشد ،هزینههاي انجام گرفته با تائيد دستگاه نظارت به مشاور پروژه پرداخت

ميگردد.

ماده -9حل اختالف:

 -9-1چنانچه درتفسير یا اجراي مفاد قرارداد اختالفي پيش آید که از طریق مذاکره قابل حل نباشد ،اختالفات في
مابين باید طبق قوانين جمهوري اسالمي ایران از طریق مراجعه به دادگاه هاي صالحه حل و فصل گردد.

ماده -10نشانی طرفین
نشاني کارفرما:

نشاني مشاور پژوهش:

هرگاه یکي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد باید  15روز قبل از تاریخ تغيير ،نشاني جدید خود را به طرف
دیگر کتبا اعالم نماید .تا هنگامي که نشاني جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ،مکاتبات به نشاني قبلي ارسال

ميشود و دریافت شده تلقي مي گردد.

ماده  -11تعداد نسخههاي قرارداد

این قرارداد در  ....ماده و  ....تبصره و سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين قرارداد رسيده و یک نسخه از آن به

مشاور پژوهش ابالغ شده است و کليه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

مشاور

كارفرما

