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  یاري فن کاردانشجویی قرارداد
 طرفین قرارداد :

  
ریـیس  بـا عنـوان    نیـر اعظـم خـوش خلـق سـیما     دکتر وتکنولوژي کشاورزي به نمایندگی سر کار خانم  یاین قرارداد فی مابین پژوهشکده ب

و شـماره   3135933151کدپسـتی :  بـا  ، مجموعه موسسـات تحقیقـاتی،   بلوار شهید فهمیده ،کرجآدرس:  0047135417پژوهشکده به شماره ملی 
       بـا کـد ملـی        صـادره از   بـا شـماره شناسـنامه     فرزند  /آقاي    و خانم که از این پس کارفرما نامیده می شود  026ـ32703536تلفن تماس 
             ثابـت   نتلفـ      شـود بـه نشـانی:     نامیده می دانشجواین قرارداد که در  پژوهشکده           رشته          مقطع دانشجوي        و کدپستی

 .  شودبه شرح ذیل منعقد می                تلفن همراهو 
  موضوع قرارداد:

  :ریز فیشامل وظا پژوهشکدهدر  اریفن  يفنّاورانه از سو ارینقش دست يفایا
  پژوهشکده ۀنوآوران يها تیفعالو  یدانش فن دی. کمک در تولالف

  پژوهشکدهمحصوالت و خدمات  يساز یصنعت مهین ندی. کمک در فرآب
  پژوهشکده.محصوالت و خدمات  يساز ي. کمک در تجارج

  باشد. ربط يذ رییس بخشنظر استاد راهنما/  ریز دیبا اری فن يها تیفعال ی: تمام1 ةتبصر
  ه است.پژوهشکدموظف به حضور تمام وقت مطابق مقررات  اری : فن2 ةتبصر

  .مدت قرارداد:2
  باشد.به مدت یک نیمسال تحصیلی می باشد و در صورت صالحدید کارفرما قابل تمدید می    الی         از تاریخ         

  . مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد: 3
 (جناب آقاي دکتر ازغندي) و پس از تایید اداره آموزش هاي تخصصی مبلغ قرارداد: پس از انجام کار و تایید ناظر منتخب کارفرما

از  محل تامین اعتبار قرارداد شود.قابل پرداخت می دانشجوبه ریال به صورت ماهیانه  50000براساس تعداد ساعت کار از قرار ساعتی 
  .باشدپژوهشکده می بودجه

  .تعهدات کار فرما :4
  .کار و پرداخت مبالغ قرارداد پس از تایید ناظر منتخب کارفرماتهیه امکانات مورد نیاز انجام 

  : دانشجو.تعهدات 5
یا در دسترس  اطالعات و مواد مربوط به اجراي موضوع قرارداد که ضرورتاً در اختیار و، کلیه نتایج و دستاوردها اسناد و مدارك -1-5

 ،نشر ،افشاء ،سال پس از خاتمه قرارداد محرمانه تلقی شده و هرگونه تکرار 15نیزقرار می گیرد تا پایان مدت قرارداد و حداقل  دانشجو
مکلف است پس از اتمام  دانشجوباشد و به هر شکل و میزانی ممنوع می نگهداري و در اختیار دیگران قرار دادن آنها ،تصویر برداري

ه حساب همگی را با ذکر جزئیات و گزارشهاي مشروح به کارفرما مسترد نماید. در صورت تخلف از تعهد فوق عالوه قرارداد و زمان تسوی
مطالبات وي  ضامن کلیه خسارت و ضرر و زیانهاي وارده خواهد بود که کارفرما از محل تضمین و دانشجوکیفري  بر تعقیبات حقوقی و

  .کفایت جبران خسارت نسبت به مازاد خسارات از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شددر صورت عدم  و رأساً برداشت خواهد نمود
مدت اجراي قرارداد و موظف به حضور تمام وقت در پژوهشکده مطابق مقررات  مسئولیت کامل حسن انجام کار را در طول دانشجوـ 2-5

  باشد.می
به انجام ماموریت به مناطق مختلف وجود داشته باشد اقدام الزم با موظف است چنانچه جهت انجام موضوع قرارداد نیاز  دانشجو-3-5

  مسئولیت خود بعمل آورد.
  اشد.بکنان دولت در معامالت دولتی نمینماید مشمول قانون منع مداخله کاراقرار می دانشجوـ 4-5
  یر واگذار نماید.اجازه ندارد در هیچ مقطعی از اجراي قرارداد انجام موضوع قرارداد را به غ دانشجوـ 5-5
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که براي انجام  یلوازم و دستگاههای ،آسیب به ادوات متعهد است کلیه تدابیر الزم براي جلوگیري از وارد آمدن خسارت ودانشجو ـ 6-5

  .باشد بکارگیرد موضوع قرارداد در اختیارش می
  شد.بادانشجو میـ کلیه کسورات قانونی بعهده 7-5
  نماید. ایجاد نمی استخدامی براي کارفرماـ این قرارداد هیچ تعهد 8-5
  غیر مترقبه: .حوادث قهري و6

 را به نحوي مختل نماید که به هیچ وجه استمرار دانشجوسایر عوامل قهري طبیعی که ادامه کار  دار وهاي دامنهآتش سوزي ،زلزله شدید
  نخواهد بود. دانشجواز این بابت مسئولیتی متوجه  انجام قرارداد ممکن نباشد از موارد غیر مترقبه محسوب و

  .حقوق مالکیت فکري :7
و  علمی، نتایج و دستاورد هاي حاصله از اجراي موضوع قرارداد از قبیل ایده هاي آموزشی کلیه حقوق مادي و معنوي (مالکیت فکري)

مکلف است آن را با ذکر کلیه جزئیات تفصیلی و فنی قابل اجراي موفق و  دانشجوپژوهشی بطور انحصاري متعلق به کارفرما بوده و 
در اختیارکارفرما قرار داده تا بنام کارفرما ثبت شود در غیر اینصورت حق پیگیري قانونی و اخذ خسارت مادي و  در خاتمه قرارداد ،مکرر

و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را در مراجع  باشدحفوظ میبراي کارفرما م ،از پیمانکار معنوي وارده به تشخیص و برآورد کارفرما
  قضایی و قانونی کشور از خود سلب می نماید.

  .فسخ قرارداد:8
یا تخلف ازمفاد و شرایط قرارداد کار فرما می تواند بدون مراجعه دانشجو در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد توسط  

پست نماید که ابالغ قانونی  (به شرح مندرج در قرارداد حاضر) دانشجوآن را به آدرس  قرارداد را یکجانبه فسخ نماید وبه مراجع قضایی 
  شود .محسوب می

  .ضمانت حسن اجراي تعهدات:9 
د میلیون ریال به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این قرارداد همزمان با امضاي قرارداد یک فقره سفته به مبلغ یکص -1-9

و یا عدم اجراي هریک از تعهدات، کارفرما بتواند کل مبلغ  تخلف اهمال، از سوي دانشجو نزد کارفرما سپرده شد تا در صورت نقض،
مذکور را به عنوان حداقل میزان خسارات مادي و معنوي وارده توافق شده از محل این سفته و درصورت عدم کفایت مبلغ مذکور جهت 

کامل خسارت، نسبت به اخذ مازاد آن از طریق مراجع قضایی اقدام نماید و همچنین دانشجو حق هرگونه اعتراضی را در این جبران 
 نماید.خصوص در مراجع قضایی و قانونی کشور از خود سلب می

  
  .نسخ قرارداد 01
نظیم امضاء و مبادله گردید که هر یک از نسخ داراي در محل کارفرما از سوي طرفین ت9/4/95نسخه در تاریخ 4ماده و 10این قرارداد در  

  اعتبار یکسان بوده و اجراي آن از سوي طرفین الزم االجرا می باشد.
  

                              
  خلق سیمانیر اعظم خوش                  نام و نام خانوادگی دانشجو                                                            

  :                                                                       امضاء کارفرما: دانشجوامضاء 
  

  امضاء                                       اداره آموزش هاي تخصصی مدیر
  مضاءا                                               امور مالی              مدیر

  امضاء                 سرپرست اداره حقوقی و مالکیت فکري              
 امضاء                            اموراداري                           مدیر    
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