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 شماره:                                                                                                                                    دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه    

 وفناوریتحقیقات معاونت  

  تاریخ:                                                                                                          و جامعه دفتر ارتباط با صنعت    

------------------------------------------------------------------------ 

 و جامعه ارتباط با صنعتسه جانبه  قرارداد
 

حَسُ  -2 عبختوبى ؽوبرُ -ثیي داًؾگبُ ػلَم پشؽٌی ثِ ًوبیٌذگی آهبی دًتز كزیذ ًزلی ثِ ًؾبًی ثلَار ؽْیذ ثْؾتیهب كی هزارداد ایي

ًِ هٌجؼذ در ایي هزارداد                ثِ ًؾبًی              ٍ ؽَد داًؾگبُ ًبهیذُ هیهزارداد  هؼبًٍت تحویوبت ٍ كٌبٍری ًِ هٌجؼذ در ایي

ٍ ؽوبرُ             : ًؾبًیػضَ ّیبت ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽٌی ًزهبًؾبُ ثِ              آهبی دًتز ؽَد اس یي عَ ٍ  ًبركزهب ًبهیذُ هی

 ٍ عزكیي هزارداد هلشم ثِ ارزای ًلیِ هلبد آى گزدد ؽَد اس عَی دیگز هٌؼوذ هی هی ًِ هٌجؼذ در ایي هزارداد هززی ًبهیذُ      توبط  

 ثبؽٌذ. هی

 

 قزارداد : مُضُع1 اديم

 ""تحت ػٌَاى  ٍ ربهؼِ( )ارتجبط ثب فٌؼت ارزای عزح پضٍّؾی ثزٍى داًؾگبّی

ثِ  هزارداد ًبركزهب، ثزػْذُ هززی عزح ثَدُ ٍ عی ایي  ثذیْی اعت ًلیِ تؼْذات داًؾگبُ در ارتجبط ثب ارزای هبدُ هذًَر ثِ -1 تجقزُ

لذا داًؾگبُ هَظق اعت در فَرت درخَاعت  گزدد ٍ داًؾگبُ ّیچگًَِ هغئَلیتی در ارتجبط ثب تؼْذات هززی ًذارد. هی هٌتول ایؾبى

 حن گزدد هتؼْذ هی هززی َعیلِثذیٌ هززی دریبكت ًوبیذ.اس  را ػیٌب هغبثن آى ،ّزگًَِ تؼْذ اػن اس هبلی ٍ هؼٌَیًبركزهب ثِ ارائِ 

ًوَدُ ٍ داًؼ كٌی خبرد اس هَضَع  ٍاگذار ًبركزهب ثِ اًحقبری عَر ثِ را هَضَع هزارداد كٌی داًؼ ٍ اختزاع حوَم اس اعتلبدُ

 .داؽتهزاداد در اختیبر داًؾگبُ هزار خَاّذ 
 

 قزارداد : مدت2مادي 

 هبثل توذیذ خَاّذ ثَد. ثبؽذ ًِ ایي هذت ثب تَاكن عزكیي هی  99/ / تب   99/ /  اس تبریخ  هبُ  هذت ارزای عزح 
 

 

 قزارداد مبلغ کل :3مادي

ثبًي فبدرات   108172512002ؽوبرُ حغبة  تَعظ ًبركزهب ثِتَهبى( اعت ًِ          هؼبدل)  ریبل        ثِ ػذد هجلؾ ًل ایي هزارداد

پظ اس ًغز عْن ثبالعزی داًؾگبُ ٍ ًغَر هبًًَی هزتجظ ٍ ارائِ گشارػ ًْبیی ٍ  ًِگزدد  ٍاریش هی ثٌبم داًؾگبُ ػلَم پشؽٌی ًزهبًؾبُ

 ایي هزارداد ثِ هززی پزداخت خَاّذ ؽذ. 4پظ اس تبییذ آى تَعظ ًبركزهب هغبثن هبدُ 

داختی را ًشد خَد یي اس ّوٌبراى عزح تغَیِ حغبة ًوَدُ ٍ رعیذ ٍرَُ پز هوزر ثب ّز هززی هَظق اعت در هَػذ -2 تجقزُ

 داًؾگبُ ّیچگًَِ تؼْذی ثِ ّوٌبراى عزح ًخَاّذ داؽت. .ًگْذاری ًوبیذ

تَعظ ًبركزهب، داًؾگبُ راعبً ًغجت ثِ ًغز ًغَر هذًَر اهذام  ؿیزًُغزًغَر هبًًَی ؽبهل ثیوِ، هبلیبت ٍ   در فَرت ػذم -3تجقزُ 

 ذ.ؽ خَاّذ  ًغز هزارداد گزدد ًِ در ّز فَرت ًغَر هبًًَی كوظ یي ثبر اس ًوبیذ. یبدآٍر هی هی
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 ثبؽذ هَرِ ؿیزهلبد هزارداد  ثِ تَرِ ثب تأخیز ایي ٍ ًوبیذ تأخیز هززی هجلؾ هزارداد ثِ پزداخت در ًبركزهب ًِ   فَرتی در -4 تجقزُ

 .خَاّذ ثَد تأدیِ تأخیز خغبرت پزداخت ثِ هلشم

 ( وحُي پزداخت 4مادي

، غَر هبًًَیظ اس ًغزًل عْن ثبالعزی داًؾگبُ ٍ ًپ( پظ اس ٍاریش ثَدرِ ّز هزحلِ اس عزح تَعظ ًبركزهب ثِ حغبة داًؾگبُ، 4-1

 .خَاّذ ؽذهبثوی هجلؾ را ثِ هززی عزح پزداخت 

هزحلِ آخز اس هجلؾ عزح را هٌَط ثِ اًزبم ًلیِ تؼْذات هززی عزح ٍ اػالم ٍ تبییذ خبتوِ آى تَعظ  ثبؽذ هی ( داًؾگبُ هَظق4-2

 .پزداخت ًوبیذثِ هززی  ،ًبركزهب

ٍ  هزارداد یي اس هزاحل كَم در فَرت ػذم اًزبم تؼْذات تَعظ هززی، داًؾگبُ هزبس اعت ًغجت ثِ لـَ پظ اس پبیبى ّز -5تجقزُ 

 . ٍاگذاری آى اهذام ًوبیذ یب توذیذ ٍ  ،خغبرت، اداهِهغبلجِ 

 

 ( تعٍدات کارفزما5مادي 

 كٌی داًؼ دٌّذُ اًتوبل ثِتَاكن  هَرد هجبلؾ پزداخت (5-1

 ؽَد هی هؾخـ دٌّذُ اًتوبل عَی اس ًِ السم یاعتبًذاردّب حذاهل ثِ رعیذى (5-2

 تَلیذ رشئیبت اس گشارػ ارائِ (5-3
 

 ( تعٍدات مجزی6مادي 

را ثِ دهت هغبلؼِ ًوَدُ ٍ ثب آگبّی ًبهل اس ضَاثظ ارزایی عزح ّبی پضٍّؾی ثزٍى  هزارداد هززی هَظق اعت هلبد ایي (6-1

داًؾگبّی ٍ ثب ثْزُ گیزی فحیح اس اهٌبًبت ٍ ثزًبهِ ریشی هٌبعت، عزح را ثِ ًحَی ّذایت ًٌذ ًِ در سهبى هوزر ٍ ًیلیت هغلَة ثِ 

 اًزبم ثزعذ.

 اؽخبؿ ثِ آى ارائِ ػذم ٍ ؽَد هی حبفل عزح يیا اًزبم هٌظَر ثِ ًِ هحزهبًِ اعالػبت ٍ هذارى ،اعٌبد حلظ ٍ اهبًت تیرػب( 6-2

 .داًؾگبُ اس یًتج هزَس ًغت ثذٍى یحوَه بی ٍ یویحو

 اعبط سهبى ثٌذی عزح ٍ ّوچٌیي تذٍیي گشارػ ًْبیی عزح. ػ پیؾزكت ًبر ثقَرت تبیپ ؽذُ ٍ ثز( تذٍیي گشار6-3

 عزح ثِ ًبركزهب.هَضَع ارائِ خزٍری حبفل اس ًتبیذ  (6-4

 ثذٍى هزَس ًتجی داًؾگبُ هزبس ًخَاّذ ثَد. هزارداد ثْزُ ثزداری اس ًتبیذ ػلوی حبفل اس ارزای ایي -6 تجقزُ

ؽزایظ ٍ ثزاعبط اكزاد ٍارذ  توبم هغبئل هزتجظ ثب ّوٌبراى عزح ثز ػْذُ هززی ثَدُ ٍ ٍی هَظق اعت ّوٌبراى خَد را اس -7 تجقزُ

 ضَاثظ ٍ هوزرات ػوَهی داًؾگبُ اًتخبة ًوبیذ.
 

 ( َظایف َ تعٍدات داوشگاي7مادي
 هبلی ٍ هؼٌَی( اس هززی( دریبكت ّزگًَِ تؼْذات السم )7-1

 4ثزاعبط هَارد هٌذرد در هبدُ هزارداد ( پزداخت هجلؾ7-2

 ثزاعبط عزح هقَة. اعالػبت ٍ تزْیشات هَرد ًیبس در حذ اهٌبًبت ٍ هوذٍرات داًؾگبُ هزاردادى  اختیبر ( در7-3
 

 اضافی خدمات اوجام ( 8مادي
 اعت هوٌي خذهبتی ًِ اضبكی، الشحوِ حن دریبكت اسای در تَاكن ٍ هَرد سهبى هذت ظزف هززی ًٌذ، درخَاعت ًبركزهب  ّزگبُ

 .داد خَاّذ اًزبم ثزای ًبركزهب ثبؽذ، السم یب ثبساریبثی هحقَل فٌؼتی ٍاحذ اس ثزداری ثْزُ ٍ كزایٌذ در تـییزات اػوبل ثزای
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 ( تضمیه حسه اجزای تعٍدات9مادي

را ثِ ًحَ احغي اًزبم دّذ ٍ در فَرتی ًِ ثِ تؼْذات خَد ػول ًٌوبیذ،  هزارداد هززی هتؼْذ اعت ٍظبیق ٍ خذهبت هٌذرد در ایي

 ؽذُ را ثِ حغبة داًؾگبُ ٍاریش ًوَدُ ٍ خغبرت ّبی ٍاردُ را رجزاى ًوبیذ.ّبی پزداخت  هَظق اعت ًل ّشیٌِ

 محزماوً اطالعات افشای عدم (11مادي
ٍ  ًزدُ تلوی هحزهبًِ اعالػبت ًٌٌذ ثِ ػٌَاى هی دریبكت یٌذیگز اس ًِ را ّبیی ًوؾِ ٍ ّبُ  داد هذارى، ،اعٌبد كٌی، داًؼ ،عزف دٍ

  ًخَاٌّذًزد. اكؾب حبلج اؽخبؿ ًشد ثبؽٌذ، اكؾب ثِ هلشم" هبًًَب ًِ هَاردی اعتخٌبی ثِ

 ؽذ. خَاٌّذ هحزهبًِ اكؾبی اعالػبت ػذم ثِ ّبی هزثَط الشام رػبیت ثِ ًیش هتؼْذ عزف دٍ ًبرًٌبى : 8 تجقزُ

 ( َاگذاری11مادي
 ثذٍى را هزارداد ایي در را خَد ؽذُ درد تؼْذّبی ٍ حوَم اس ثخؾی یب توبم تَاًذ ًوی هززی ٍ ًبركزهب عزف دٍ اس یي ّیچ

 .ؽذُ ثبؽذ ٍاگذاری چٌیي ثِ هلشم ًبركزهب ،هبًَى هَرت ثِ ًِ هَاردی در هگز ًوبیذ ٍاگذار ؿیز ثِ هوبثل، عزف اربسُ ًتجی

 دَلتی معامالت در دَلت کارکىان مداخلً مىع (12مادي
 1337هبُ  دی دٍم ٍ ثیغت هقَة دٍلتی هؼبهالت در دٍلت ٌبىًًبر هذاخلِ هٌغ هبًَى هؾوَل ایي هزارداد ًٌذًِ هی اػالم هززی

 پزداخت را ثِ ًبركزهب ٍاردُ ّبی خغبرت توبم ،ٍی تَعظ گلتِ پیؼ هبًَى رػبیت ػذم ٍاعغِ ثِ هزارداد اثغبل فَرت در ٍ ًجَدُ

 .ًزد خَاّذ

 ( حُادث قٍزی:13مادي 

چٌبًچِ ایي حَادث  كغخ خَاّذ ؽذ ٍ هزارداد هوٌي گزدد، ؿیز هزارداد درفَرت ثزٍس حَادث هْزیِ ٍ كَرط هبصٍر چٌبًچِ اًزبم 

را خَاّذ داؽت ٍ  هزارداد اگز هذت تؼلین ثیؼ اس یي هبُ ثبؽذ داًؾگبُ حن كغخ ،گزدد هزارداد ثبػج تؼلین در اًزبم هَضَع

ًوبیذ ٍ  هزارداد زبم هَضَعاهذام ثِ اً ،هززی هٌلق اعت پظ اس ركغ هبًغ ،هذت تؼلین یي هبُ یب ًوتز اس یي هبُ ثبؽذ درفَرتی ًِ

 اكشٍدُ خَاّذ ؽذ. هزارداد هذت تؼلین ثِ هذت

 قزارداد فسخ (14مادي 

تَاًذ ظزف حذاًخز یي هبُ ًغجت ثِ اثالؽ اخغبر ًتجی ثِ ٍی  هی چٌبًچِ هززی ثِ توبم یب هغوتی اس تؼْذات خَد ػول ًٌوبیذ داًؾگبُ

 اهذام ًوبیذ.

ثب هیشاى ٍ ثَدُ ، ثز ػْذُ هؼبًٍت تحویوبت ٍ كٌبٍری داًؾگبُ هزارداد خغبرات ٍاردُ ًبؽی اس كغخ سیبى ٍ تؼییي هیشاى ضزر ٍ -9تجقزُ 

 خَاّذ ؽذ.تؼییي ّوبٌّگی دكتز حوَهی داًؾگبُ 

 را دارد : هزارداد در هَارد احقبء ؽذُ سیز ًیش داًؾگبُ حن كغخ -10تجقزُ 

 هززی.رٍس در اًزبم تؼْذات  30(تبخیز ؿیزهَرِ ثیؼ اس 14-1

 اربسُ ًتجی هززی اسداًؾگبُ. ثِ ؿیز، ثذٍى اخذ هزارداد ( ٍاگذاری14-2

 تَعظ هززی. هزارداد ػذم اػوبل دهت السم ٍ هؼوَل در ارزای (14-3
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 هقذ اس را هوقز هبِّ عزف یي اخغبر ثب تَاًذ هی دیگز عزف ًٌذ هقَر خَد تؼْذّبی اًزبم در هزارداد عزف دٍ اس یي ّز اگز

 اهذام هزارداد كغخ ثِ ؽذُ هذت یبد در، هوقز عزف تَعظ تؼْذ اًزبم ػذم فَرت در ٍ عبختِ آگبُ هزارداد كغخ ثز هجٌی خَد

 .ًوبیذ

 ًٌذ. هی ایزبد كغخ حن دیگز عزف ثزای عزف دٍ اس یي ّز ٍرؽٌغتگی حٌن فذٍر یب اًحالل

 اختالف حل (15مادي
 در اختالف هَضَع ًحَی، ّز ثِ هحَلِ ٍظبیق اًزبم ٍ هزارداد هَضَع ثب ارتجبط در اختالف ٍ اثْبم گًَِ ّز ثزٍس فَرت در( 15-1

 .ثَد خَاّذ االرزا السم عزكیي رْت ًویغیَى آى در گزكتِ فَرت تَاكن ٍ هغزح داًؾگبُ هؼبهالتی ٍ هبلی ًبهِ آئیي 94 هبدُ ًویغیَى

 تب آى افالحبت توبم ٍ ًؾَر یدرهبً یثْذاؽت خذهبت ٍ یپشؽٌ ػلَم یّب داًؾٌذُ ٍ داًؾگبّْب یهؼبهالت ٍ یهبل ًبهِ يییآ-(15-2

 بتیّ زیؿ یاػضب یاعتخذاه ٍ یادار ًبهِ يییآ ،16/1/96 خیتبر ییارزا تَعؼِ ؽؾن ثزًبهِ هبًَى یدائو احٌبم يی هبدُ ،1/1/97 خیتبر

 یاثالؿ یپشؽٌ آهَسػ ٍ درهبى ثْذاؽت، ٍسارت ضُیٍ ٌبتیتضو دعتَرالؼول يیّوچٌ ٍ 1/1/97 خیتبر تب آى افالحبت یتوبه ٍ یػلو

 هلبد ثب زیهـب ًِ وبىیپ یػوَه ظیؽزا ٍ یربر هوزرات ٍ يیهَاً ِیًل ثب ّوزاُ ٍ ثبؽذ هی داًؾگبُ ضُیٍ يیهَاً ػٌَاىِ ث 1/3/97 خیتبر

 .ثبؽذ هی ًبكذ ٍ حبًنهزارداد/ذُیهشا/هٌبهقِ يیا ثز ًجبؽذ فذرالذًز ضُیٍ يیهَاً

 .ًذارد را خَد تؼْذات ارزای ٍ هزارداد هَضَع اًزبم در تؼلین حن اختالف ثزٍس سهبى در حتی ػٌَاى ّیچ تحت عزح هززی: 11تجقزُ 

 ٌا ابالغیً (16 مادي
 دعتی فَرت ثِ یب ارعبل ؽَد علبرؽی پغت عزین اس ٍ ثَدُ ًتجی فَرت ثِ ثبیذ هزَسّب ٍ ّب اعالػیِ ب،ّ اخغبریِ ّب، اثالؿیِ توبم

 (10) دُ حذاهل ثبیذ هزاتت عزف، دٍ اس یي ّز الٌتزًٍیٌی آدرط یب كبًظ ؽوبرُ پغتی، ًؾبًی تـییز فَرت در .گزدد تحَیل

ٍ  ؽَد هی ارعبل هجلی ثِ ًؾبًی ّب هٌبتجِ اعت ًؾذُ اػالم دیگز عزف ثِ رذیذ ًؾبًی ًِ سهبًی تب .ؽَد دادُ اعالع تـییز اس هجل رٍس

 .گزدد هی تلوی ؽذُ دریبكت
 

 ( جزیمً دیزکزد17مادي

ّن فَرت ًگیزد ثِ  هزارداد چٌبًچِ عزح ثذٍى ػذر هَرِ )ثِ تؾخیـ ؽَرای كٌبٍری داًؾگبُ( در هَػذ هوزر ثِ پبیبى ًزعذ ٍ توذیذ

 ؽَد. هی اس هززی ًغزػٌَاى خغبرت تبخیز در اًزبم تؼْذ  ثِ هزارداد اس ًل هجلؾدو درصد هبُ تبخیز در اتوبم عزح،  اسای ّز

 
 

 قزارداد ( وسخ18مادي

 ًغخِ ًِ توبهی ًغخ دارای ارسػ یٌغبى اعت تٌظین ٍ پظ اس اهضبء عزكیي السم االرزا 3تجقزُ ٍ  11 ٍ هبدُ 18 درهزارداد  ایي

  ثبؽذ. هی


