
دستورالعمل نحوة استفاده از دستيار پژوهشي 

 حـداقل  مـدرك    بادستياران پژوهشي(اين دستورالعمل به منظور تسهيل بكارگيري نيروهاي مورد نياز         

سازي مسير انجـام ايـن امـر تهيـه          اعضاي هيئت علمي، ظرفيت سازي پژوهشي در دانشگاه و شفاف         ) كارشناسي

انند از محل اعتبارات در اختيار خويش و پس از تخصيص اعتبار،  دستياران              تواعضاء هيئت علمي مي   . شده است 

.پژوهشي مورد نياز خود را به شرح زير بكار گيرند

.كده ها به مديركل پژوهشي دانشگاهاز طريق رؤساي دانشكده ها و پژوهشارسال درخواست )1

وهشي و با بيمه خـويش فرمـا از         با دستيار پژ  خدمات آزمايشگاهي   / پژوهشي  خدماتعقد قرارداد انجام    )2

يد بودجه مورد نظر و مشخص شـدن   يأطريق امور مالي دفتر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پس از ت 

.مدت قرارداد

ارجاع موضوع به معاونين مربوطه دانشگاه جهت استفاده از امكانات دانشگاه نظيـر مهمانـسرا، خوابگـاه،                 )3

...به دانشگاه و خودرو  مجوز ورود ،نشكده ها مجوز ورود و خروج به دا،كارت غذا

ماه توسط عضو هيئت علمـي جهـت انجـام          هر  تأييد و ارسال كاركرد ماهانه دستيار پژوهشي در ابتداي          )4

.معاونت پژوهش و فناوريامور مربوط به پرداخت حقوق به

 از كليه مات آزمايشگاهيخد/ پژوهشي خدمات جهت بكارگيري دستيار پژوهشي بر اساس قرارداد انجام :تبصره

. شودماليات كسر مي%  5پرداختها به دستيار پژوهشي 

. به تصويب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيد1/8/86اين دستورالعمل در تاريخ 



)مراحل گردش كار (درخواست به كارگيري دستيار پژوهشيفرم 

.شودمي تكميل )كارفرما ( اين قسمت توسط عضو هيأت علمي متقاضي استفاده از دستيار پژوهشي–الف 
خـدمات  / خـدمات پژوهـشي     جهـت انجـام   .........................كارشـناس ارشـد رشـته       / كارشناس   ...................................................آقاي/ بدينوسيله خانم   

مركــز /  عــضو هيــأت علمــي دانــشكده    .................... ....................و بــا عنــوان دســتيار پژوهــشي اينجانــب    ........................................ آزمايــشگاهي 

.رددگ  معرفي مي.......................................

: از محل ومابينباشد كه طبق قرارداد منعقده في ريال مي ............................................... ماه معادل .......الزحمه نامبرده براي مدتكل مبلغ حق

 ريال............................ ......................پژوهانه به ميزان�

.شودريال و به شرح زير پرداخت مي.......................................... قرارداد با خارج از دانشگاه به ميزان هاي موردطرح/  طرح �

ها و دستيار پژوهشي از محل طرحالزحمهدر صورتي كه بخشي از حق

)كارفرما(امضاء عضو هيأت علمي:شود؛ قسمت زير تكميل گردد يا پژوهانه ساير همكاران هيأت علمي تأمين مي

:تاريخ................مركز / عضو هيأت علمي دانشكده ............................... اينجانب 
هاي تحقيقاتي از محل طرحريال.......................... شوم مبلغ  متعهد مي

.الزحمه دستيار پژوهشي پرداخت نمايم بابت حقبا پژوهانه خود،الذكر  فوق

امضاء

رئيس واحد مربوطهامضاء .شدبا موارد فوق مورد تأييد و موافقت اين واحد مي-ب
:تاريخ

: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه-ج
.كارشناس مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بررسي و اعالم نظر شود

معاون پژوهش و فناوري دانشگاهامضاء 
: تاريخ

:ش و فناوري دانشگاه كارشناس مالي معاونت پژوه-د
هــاياز محــل طــرح  ريــال، ..............................معــادل مــاه و ................الزحمــه دســتيار پژوهــشي بــراي مــدت    حــقاعتبــار الزم جهــت پرداخــت  

ــر ــاي دكت ــا ( .................................... آق ــزان) كارفرم ــه مي ــال  .......................... ب ــر و از محــل طــرح ري ــاي دكت ــزان ................................هــاي آق ــه مي ب

.  قابل تأمين است .................. ريال و از محل......................................

نام و نام خانوادگي.................................................:اتتوضيح

اءامض
:تاريخ

. دفتر مدير كل امور پژوهشي دانشگاه جهت اقدامات بعدي-ه

.قرارداد منعقده به دفتر مدير كل امور پژوهشي دانشگاه ارسال فرماييد نسخه از 3خواهشمند است فرم تكميل شده را به همراه 

ف
دي
ر

مجريعنوان طرح
مبلغ كل قرارداد 

)ريال(
مبلغ تخصيصي به دستيار 

)ريال(پژوهشي 

1

2

3

جمع        

 :تاريخ

:شماره 

:پيوست 



قرارداد انجام خدمات پژوهشي

  كـه منبعـد كارفرمـا        ............................................................................ به آدرس    .................................اين قرارداد في مابين       

 ................صـادره از  ................. شماره شناسنامه  ........................ فرزند   ...................................خانم  /ناميده مي شود و آقاي    

) كه در اين قرارداد پيمانكـار ناميـده مـي شـود     (.........................تلفن .................................................. .................به آدرس  

:جهت انجام خدمات كارشناسي به شرح ذيل منعقد مي گردد

موضوع قرارداد) 1ماده 

مدت قرارداد) 2ماده 

. مي باشد................... به مدت ....... ..............اين قرارداد از تاريخ

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت) 3ماده 

ــادل     -3-1 ــرارداد مع ــن ق ــوع اي ــي موض ــدمات كارشناس ــه خ ــق الزحم ــل .......................... ح ــال از مح ــرحري  ط

 درصد جهت ماليات به شرح ذيل در وجه         5 پس از كسر     ........................................................................................

. پرداخت خواهد شد....................

ــغ     -3-2 ــي مبلــــ ــدمات كارشناســــ ــه خــــ ــق الزحمــــ ــاي حــــ ــال در ازاي ............................... مبنــــ ريــــ

كسر ماليـات بـه پيمانكـار        پس از تائيد كارفرما و      كه شد مي با  ................................................................................

.پرداخت خواهد شد

 درصد به عنوان ماليات كسر و پس از تائيد نهـائي توسـط كارفرمـا بـه وي     5از هر پرداخت به پيمانكار مبلغ  -3-3

.پرداخت خواهد شد

 يا قسمتي از كارهاي پيمانكـار        هرگاه پيمانكار بدون عذر موجه مدت انجام مطالعات را رعايت ننمايد تمام و             :تبصره

نسبت . نبندي تائيد شده و به تأخير افتد، كارفرما حق خواهد داشت كه حق الزحمه مربوطه را تقليل دهد                 از برنامه زما  

هر حـال مبلـغ     تقليل حق الزحمه مساوي با نسبت مدت تأخير به مدت تعيين شده براي انجام كار خواهد بود ولي در                  

.د حق الزحمه تعيين شده براي اتمام قرارداد تجاوز نخواهد كرد درص20اين تقليل از 

تعهدات پيمانكار) 4ماده 

پيمانكار متعهد مي گردد كليه وسايلي كه از طرف دانشگاه تحويل مي شود را در پايان كـار سـالم تحويـل                      -4-1

 همان نوع جايگزين چنانچه دستگاهي به عللي معيوب با شكسته شود پيمانكار آن را با دستگاه سالم از . دهد

.خواهد نمود



پيمانكار حق ندارد كليه خدمات موضوع اين قرارداد و يا قسمتي از آن را به متخصص يا اشـخاص حقيقـي                     -4-2

.يا حقوقي ديگر واگذار و يا انتقال دهد

پيمانكار با اعـالم آشـنائي از قـوانين و مقـررات كـشور منجملـه قـانون منـع مداخلـه كـارگزاران دولـت در                   -4-3

.دهاي دولتي مسئوليت ناشي از اين قرارداد را مي پذيردقراردا

.كليه مسئوليتهاي ناشي از بيمه تأمين اجتماعي پيمانكار و پرسنل زير مجموعه وي بعهده پيمانكار مي باشد-4-4

.كليه مفاد شرايط پيمان در اين قرارداد نافذ و قابل اجرا مي باشد-4-5

تعهدات كارفرما) 5ماده 

 قرارداد و خاتمه دادن به آنموارد فسخ) 6ماده 

در صورتي كه بر كارفرما معلوم شود كه تمام يا قسمتي از مفاد قرارداد را رعايت نمـي نمايـد و يـا توانـائي                      -6-1

الزم براي انجام به موقـع و مطلـوب وظـايف محولـه را نـدارد، كارفرمـا حـق دارد بـدون احتيـاج بـه انجـام                

در اين صـورت پيمانكـار موظـف اسـت     . ي ده روزه فسخ نمايداد را با اخطار كتب    دتشريفات خاص اين قرار   

درصد ارزش  75حداكثر  . تا آن تاريخ را تحويل كارفرما نمايد      آوري شده   اطالعات، مدارك و اسناد جمع    

 پس از كسر پرداخت هـائي كـه قـبالً صـورت گرفتـه            تا تاريخ فسخ قرارداد انجام شده است       خدماتي را كه  

. پيمانكار حق مطالبه هيچ گونه وجه ديگري را نخواهد داشت وشدمحاسبه و باقيمانده پرداخت خواهد 

 كليـه  حق الزحمـه   تصميم به فسخ قرارداد بگيرد      اشاره شد  1-6چنانچه كارفرما به دليلي سواي آنچه در بند         -6-2

اد پس از كسر مبالغي كه از اين بابـت قـبالً   دنكار تا تاريخ خاتمه دادن به قرار كارهاي انجام شده توسط پيما    

.پرداخت شده است به پيمانكار پرداخت خواهد شد

 مالكيت اسناد)7ماده 

 اين قرارداد توسط پيمانكار تهيه مي شود متعلـق بـه    به موجـب كليه اطالعات، مدارك، اسناد و نتايج آزمايشگاهي كه  

.باشد و پيمانكار حق انتشار، واگذاري و استفاده از آن را بدون اجازه كارفرما نخواهد داشتكارفرما مي 

تضمين انجام تعهدات مفاد قرارداد) 8ماده 

بـديهي  . شـود مـي ريال توسط پيمانكار به كارفرما تحويل ............................  معادل ده درصد مبلغ قرارداد معادل     يچك

.هاي الزم به پيمانكار مسترد مي گردد پس از اتمام موضوع قرارداد و تسويه حساباست سپرده فوق

امضاء پيمانكارامضاء كارفرما
تاريختاريخ 



آزمايشگاهيقرارداد انجام خدمات 

  كـه منبعـد كارفرمـا        ............................................................................ به آدرس    .................................اين قرارداد في مابين       

 ................صـادره از  ................. شماره شناسنامه  ........................ فرزند   ...................................خانم  /ناميده مي شود و آقاي    

) كه در اين قرارداد پيمانكـار ناميـده مـي شـود     (.........................تلفن ...................................... .............................به آدرس  

:جهت انجام خدمات كارشناسي به شرح و شرايط ذيل منعقد مي گردد

موضوع قرارداد) 1ماده 

مدت قرارداد) 2ماده 

. مي باشد................... به مدت .... .................اين قرارداد از تاريخ

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت) 3ماده 

 درصـد جهـت   5پـس از كـسر   .......................... حق الزحمه خدمات كارشناسي موضوع اين قـرارداد معـادل           -3-1

.ماليات به شرح ذيل در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد

ريال در ازاي انجام آزمايـشات موضـوع مـاده    ............................... مبلغ مبناي حق الزحمه خدمات كارشناسي      -3-2

.باشدمي)1(

 درصد به عنوان ماليات كسر و پس از تائيد نهائي توسـط كارفرمـا بـه وي    5از هر پرداخت به پيمانكار مبلغ      -3-3

.پرداخت خواهد شد

ات را رعايـت ننمايـد تمـام و يـا قـسمتي از كارهـاي        هرگاه پيمانكار بدون عذر موجه مـدت انجـام مطالعـ    -1تبصره  

پيمانكار از برنامه زمانبندي تائيد شده و به تأخير افتد، كارفرما حق خواهد داشت كه حـق الزحمـه مربوطـه را تقليـل                        

نسبت تقليل حق الزحمه مساوي با نسبت مدت تأخير به مدت تعيين شده براي انجام كار خواهد بود ولي در هر       . دهد

. درصد حق الزحمه تعيين شده براي اتمام قرارداد تجاوز نخواهد كرد20 مبلغ اين تقليل از حال

تعهدات پيمانكار) 4ماده 

پيمانكار متعهد مي گردد كليه وسايلي كه از طرف دانشگاه تحويل مي شود را در پايان كـار سـالم تحويـل                      -4-1

ر آن را با دستگاه سالم از همان نوع جايگزين چنانچه دستگاهي به عللي معيوب با شكسته شود پيمانكا . دهد

.خواهد نمود



پيمانكار حق ندارد كليه خدمات موضوع اين قرارداد و يا قسمتي از آن را به متخصص يا اشـخاص حقيقـي                     -4-2

.يا حقوقي ديگر واگذار و يا انتقال دهد

 كـارگزاران دولـت در   پيمانكار با اعـالم آشـنائي از قـوانين و مقـررات كـشور منجملـه قـانون منـع مداخلـه                -4-3

.قراردادهاي دولتي مسئوليت ناشي از اين قرارداد را مي پذيرد

تعهدات كارفرما) 5ماده 

موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن) 6ماده 

در صورتي كه بر كارفرما معلوم شود كه تمام يا قسمتي از مفاد قرارداد را رعايت نمـي نمايـد و يـا توانـائي                      -6-1

 انجام به موقـع و مطلـوب وظـايف محولـه را نـدارد، كارفرمـا حـق دارد بـدون احتيـاج بـه انجـام               الزم براي 

در اين صـورت پيمانكـار موظـف اسـت     . تشريفات خاص اين قرارداد را با اخطار كتبي ده روزه فسخ نمايد       

درصـد ارزش  75حداكثر . كليه نتايج آزمايشگاهي كه تا آن تاريخ تهيه شده است را تحويل كارفرما نمايد            

 پس از كسر پرداخت هـائي كـه قـبالً صـورت گرفتـه           شده است خدماتي را كه تا تاريخ فسخ قرارداد انجام         

. پيمانكار حق مطالبه هيچ گونه وجه ديگري را نخواهد داشتشد و محاسبه و باقيمانده پرداخت خواهد 

كليـه  سخ قرارداد بگيرد حق الزحمـه      اشاره شد تصميم به ف     1-6چنانچه كارفرما به دليلي سواي آنچه در بند         -6-2

 پس از كسر مبالغي كه از اين بابـت قـبالً   ا تاريخ خاتمه دادن به قراردادكارهاي انجام شده توسط پيمانكار ت     

.پرداخت شده است به پيمانكار پرداخت خواهد شد

 مالكيت اسناد)7ماده 

ين قرارداد توسط پيمانكار تهيه مي شـود متعلـق بـه        كه به موجب ا   اطالعات، مدارك، اسناد و نتايج آزمايشگاهي     كليه  

.كارفرما مي باشد و پيمانكار حق انتشار، واگذاري وا ستفاده از آن را بدون اجازه كارفرما نخواهد داشت

امضاء پيمانكارامضاء كارفرما
تاريختاريخ 


