قرارداد همکاری پژوهشی بین دانشگاه  …………………………..و دانشکده علوم پزشکی گراش
ایي لرارداد ّوىبری ثیي داًطىذُ علَم پسضىی گراش ثِ ًوبیٌذگی آلبی  .............................................هعبٍى پصٍّص ٍ في آٍری داًطىذُ
ثِ ًطبًی :ضْرستبى گراش -ثلَار اهبم حسیي (ع) -ثلَار داًطگبُ -داًطىذُ علَم پسضىی گراش ٍ داًطگبُ ………… …….......ثِ
ًوبیٌذگی آلبی……… …………..هعبٍى  ............................داًطگبُ ثِ ًطبًی ............................................. :تلفي ..............................خْت
اًدبم پرٍشُ تحمیمبتی ثِ ضرح هبدُ  ٍ 1ثب ضرایط ریل هعتمذ هیگردد.
ماده  – 1موضوع قرارداد
اخرای یه طرح تحمیمبتی هطترن ثب عٌَاى ............................................................ :وِ ثب وذ هصَة  ......................در داًطگبُ علَم
پسضىی  ٍ ....................ثب وذ هصَة  ...............................در داًطىذُ علَم پسضىی گراش ثِ ثجت رسیذُ است ٍ ثب هطخصبت هٌذرج در
پرٍپَزال طرح تحمیمبتی وِ ضویوِ ایي لرارداد ثَدُ ٍ خسء الیٌفه آى هحسَة هیضَد.
ماده  -2نحوه اجرای قرارداد:
 -2-1خٌبة آلبی دوتر  .................................از طرف داًطىذُ علَم پسضىی  ٍ ..............................خٌبة آلبی دوتر  ...........................از
داًطگبُ علَم پسضىی  ................................هدریبى اصلی طرح هیثبضٌذ .ایطبى هتعْذ خَاٌّذ ثَد پرٍشُ را ثب ّوبٌّگی وبهل ثب همررات ٍ
آییي ًبهِ ّبی داخلی دٍ طرف ٍ هراوس ٍاثستِ هرثَطِ آًْب ثِ اًدبم رسبًذُ ٍ گسارضبت پیطرفت ٍ پبیبًی را ّوسهبى ثِ ّر دٍ طرف ارائِ
ًوبیٌذ.
ماده  -3مدت قرارداد
هذت لرارداد از تبریخ تصَیت طرح ثِ هذت  24هبُ است.
ماده -4اعتبار پروژه:
 -4-1هطبثك پرٍپَزال هصَة  %55از ول اعتجبر اخرای پرٍشُ ثِ هجلغ  ………………..ریبل آى ثِ عْذُ داًطىذُ علَم پسضىی گراش
خَاّذ ثَد ٍ هبثمی طجك هصَثِ داًطگبُ علَم پسضىی  ..............................ثِ عْذُ آى داًطگبُ هیثبضذ.
ماده -5حقوق مالکیت مادی و معنوی:
اًتطبر ًتبیح پرٍشُ ثِ صَرت همبلِ ٍ اهثبل آى در ًطریبت ٍ هدبهع علوی ثب حفظ حمَق هعٌَی طرفیي ثب ضرایط زیر صَرت خَاّذ گرفت.
 -5-1ارائِ ّر گًَِ خرٍخی طرح اعن از همبلِّ ،وبیص ،گسارش ،وتبة ،ثجت اختراع ٍ غیرُ ثبیذ ثب تأویذ ثر هبلىیت ٍ حوبیت داًطگبُ
 ٍ ...........................…..........داًطىذُ علَم پسضىی گراش اًدبم ضَد.

 -5-2در اًتطبر همبالت هٌتح از ایي طرح ،الزم است ًَیسٌذُ اٍل ٍ یب ًَیسٌذُ هسئَل از داًطگبُ علَم پسضىی ٍ .............................یب
داًطىذُ علَم پسضىی گراش ثب اعالم ٍاثستگی سبزهبًی ( )affiliationثِ داًطگبُ علَم پسضىی  ٍ ..................................گراش ثبضذ.

 -5-3لجل از اخرای طرح ،ترتیت اسبهی ًَیسٌذگبى همبلِ تَسط هدریبى طرح ثب رعبیت تجصرُ -5-2تعییي خَاّذ ضذ ٍ ثِ اطالع ریٌفعبى
خَاّذ رسیذ.
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